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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 07/2018-GAB.

A Excelentíssima Senhora Doutora ADAIR JULIETA DA SILVA, Juíza 

Coordenadora do CEJUSC da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que as audiências a que se refere o art. 334 do CPC são 

realizadas pelo CEJUSC da Capital, e que nos dias 25, 26 e 27 de julho de 

2018, no horário de 08:00 às 13:00 horas, foram agendadas as 

respectivas audiências pelas Varas Cíveis da Comarca da Capital, 

abrangendo processos de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT,

RESOLVE:

1 - NOMEAR os médicos a seguir, para atuarem como peritos judiciais:

Médico Data

Drª CYNARA MONIZ FIGUEIRA, CRM 4247/MT, 25 de julho de 2018

Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA, CRM 5000/MT, 25 de julho 

de 2018

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM 7922, 26 e 27 de 

julho de 2018

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM 1958/MT, 26 e 27 de julho de 

2018

§1º - Os laudos da perícia/avaliação médica serão apresentados 

conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT.

§2º - A remuneração dos peritos será custeada pela Seguradora Líder 

DPVAT, à razão de R$ 300,00(trezentos reais) por avaliação médica 

realizada.

§3º - Após a finalização dos trabalhos, será emitida certidão atestando o 

número de avaliações médicas realizadas pelos médicos avaliadores, 

conforme anexo I.

§4º - O pagamento dos honorários periciais será feito mediante depósito 

em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo incluso nesta 

sessão de audiências de conciliação, a ser indicado pela Juíza 

Coordenadora da CEJUSC da Capital.

§5º - A Seguradora Líder DPVAT deverá realizar os depósitos dos 

honorários periciais no prazo de 10(dez) dias após o recebimento, pela 

Seguradora, da totalização das avaliações, através de ofício emitido pela 

Magistrada Coordenadora da CEJUSC, indicando o número do processo 

cujo depósito deverá ser realizado.

§6º - Efetuado o depósito dos honorários periciais na forma preconizada 

no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será realizado através 

de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pela Vara Cível por onde tramita o 

processo mencionado no parágrafo anterior.

2 – DETERMINAR à Sr. Gestora que disponibilize as salas para a 

realização das perícias, solicitando, se necessário, apoio logístico da 

Direção do Fórum.

3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

4 - Publique-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 374/2018-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. 

0065208-21.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) SHEILA MARIA ALVES DE 

MORAES, matrícula nº. 8588, nomeado (a) pela Portaria n.º 

225/2018-GRHFC, de 08/05/2018, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz - 6º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) SHEILA MARIA ALVES DE MORAES, 

matrícula nº. 8588, portador(a) do RG nº. 28241932 SSP/MT e CPF nº. 

048.253.811-20, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz - Turma Recursal Única - Comarca de Cuiabá 

- Dr. Sebastião de Arruda Almeida, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 375/2018-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. 

0064732-80.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) EVELYNE SEGATTO MENDES 

SILVA, matrícula nº. 24295, nomeado (a) pela Portaria n.º 

226/2018-GRHFC, de 08/05/2018, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz - 6º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) EVELYNE SEGATTO MENDES SILVA, 

matrícula nº. 24295, portador(a) do RG nº. 15008819 SSP/MT e CPF nº. 

689.819.961-72, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz - Turma Recursal Única - Comarca de 

Cuiabá - Dr. Sebastião de Arruda Almeida, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 376/2018-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. 

0064705-97.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) THUÉSLY POSSAVATS DE 

FREITAS, matrícula nº. 29886, nomeado (a) pela Portaria n.º 

227/2018-GRHFC, de 08/05/2018, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz - 6º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) THUÉSLY POSSAVATS DE FREITAS, 

matrícula nº. 29886, portador(a) do RG nº. 20262094 SSP/MT e CPF nº. 

006.041.071-02, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz - Turma Recursal Única - Comarca de 

Cuiabá - Dr. Sebastião de Arruda Almeida, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 377/2018-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. 

0065198-74.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) PRISCILLA FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA, 

portador(a) do RG nº. 12428680 SSP/MT e CPF nº. 003.819.071-04, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico, no Gabinete 
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do Juiz do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá em 

substituição legal - Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 378/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Administrativo I SÔNIA CORREA 

FERNANDES, matrícula nº. 4166, do(a) Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0719258-42.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) OLGA DE OLIVEIRA LEITE, matrícula nº. 480, 

Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - Comarca da 

Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Administrativo I, no período de 06/08/2018 a 15/08/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 19 de julho 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750863 Nr: 2603-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ELYDIO CARMINATTI, ELMA MARIA DE 

SOUZA CARMINATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - 

OAB:13717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

1.516,82 (um mil e quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$758,41(setecentos e cinquenta e 

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

e R$758,41(setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um 

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.: 768280 Nr: 21163-13.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE BONFATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.194-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.: 387488 Nr: 23420-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DE FREITAS CUNHA - 

OAB:109199/MG, JUAREZ ALBERTO DE SANTANA E CUNHA - 

OAB:49460/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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.: 838457 Nr: 43090-98.2013.811.0041

 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: RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:187522, KARINA CRUZ DA SILVA - 

OAB:322.630-OAB/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$ 

7.620,08 (sete mil e seiscentos e vinte reais e oito centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$3.891,59(três mil e oitocentos e noventa e um reais e 

cinquenta e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 
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3.728,49(três mil e setecentos e vinte e oito 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.: 886876 Nr: 21178-11.2014.811.0041

 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: JORGE MARCOS DE ARRUDA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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.: 820318 Nr: 26559-34.2013.811.0041

 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: DEVAIR RAMOS

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

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

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/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$ 

630,41 (seiscentos e trinta reais e quarenta e um 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$ 216,98(duzentos e 

dezesseis reais e noventa e oito 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.: 858271 Nr: 242-62.2014.811.0041

 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: LUIZ PAULO PONCE DE BARROS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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$ 

590,95 (quinhentos e noventa reais e noventa 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$ 177,52(cento e 

setenta e sete reais e cinquenta e dois 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.: 452063 Nr: 24233-09.2010.811.0041

 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: ROGÉRIO RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$134,24(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 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.: 1054746 Nr: 48649-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:233.345, LAIS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 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$ 

557,88 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), a 
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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$ 144,45(cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e cinco 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.: 1083664 Nr: 3284-51.2016.811.0041

 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: LINDOMAR SILVA SOUZA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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.: 1171107 Nr: 40656-34.2016.811.0041

 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: VALDENIR MARQUES BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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.: 792581 Nr: 46678-50.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO BORBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, Rodrigo Pinhedo Hernandes - 

OAB:13842-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES - 

OAB:14.992-A/OAB/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803555 Nr: 10011-31.2013.811.0041

 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: DANIEL PARAIA HERRERA XAVIER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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.: 750728 Nr: 2459-49.2012.811.0041

 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: ORILEIDE DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 
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(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.: 753722 Nr: 5662-19.2012.811.0041

 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: BENEDITO BOM DESPACHO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GUIMARAES - 

OAB:41.593/PR, FLAVIA PETERSEN MORETTI - OAB:7353, SIMONY 

MARIA DA SILVA ROCHA - OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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.: 334533 Nr: 5091-87.2008.811.0041

 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: DIOGO CAMPOS RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:OAB/BA 1141-A, JULIO CESAR DE CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:10.032/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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838051 Nr: 42774-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEO CAR PARKING ADMINISTRAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EURIPEDES FERREIRA 

BATISTA - OAB:OAB/GO 12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA NABARRETE L. 

MARTHA - OAB:7858-B

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

devidamente INTIMADA à parte impugnante, para que efetue, no prazo de 

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

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185516 Nr: 45714-18.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:OAB/SP 182.424

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

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

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

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. 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), e efetuar o recolhimento das custas. 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.: 388279 Nr: 24094-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDINAMAR SIMOES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695/MT, JOVANIL EMILIO DE SOUZA - OAB:5064 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-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$ 

684,44 (seiscentos e oitenta e quatro quarenta e quatro 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$271,01(duzentos 

e setenta e um reais e um 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.: 1035193 Nr: 39174-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: DANYELLE MARIA TAQUES DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20391/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658/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$ 

572,82 (quinhentos e setenta e dois reais e oitenta 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$ 159,39(cento e 

cinquenta e nove reais e trinta 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.: 1173473 Nr: 41495-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE LIMA RICARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

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

SILVA - OAB:8.184-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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913660 Nr: 39298-05.2014.811.0041

 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: BANCO FIDIS S/A, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA

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

OAB:18763-A, MICHELLE DE OLIVEIRA B. PESCH - OAB:63.545/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278111 Nr: 1263-34.2018.811.0041

 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: CLEVERTON DE PAULA VITOR, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

MECANICA TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - 

OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 26, devendo o Gestor 

Judiciário proceder ao desentranhamento da “Certidão de Habilitação de 

Crédito” (fl.14), conforme requerido.

Expeça o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963749 Nr: 7778-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

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

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 12965-70.2001.811.0041

 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: BANCO HSBC BAMERINDUS S/A, JUCILENE APARECIDA 

DA SILVA E COELHO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E 

COELHO SOUSA - OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (RJ 

CONSULTORIA, PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA), nos autos 

principais, determino a intimação da mesma, para que manifeste, no prazo 

de 05 dias úteis, acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 387023 Nr: 22897-04.2009.811.0041

 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: BANCO AYMORE REAL S/A, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - 

OAB:195.469

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão de 

diversas decisões proferidas nos autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 971449 Nr: 9972-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA (Código 947963), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 7.427,23, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 05/33).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 41/42 e 45/46).

Parecer do Ministério Público (fls. 49/50).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do fornecimento de insumos a recuperanda, no 

valor total de R$ 7.427,23, conforme as notas fiscais que instruem a 

exordial (fls. 14/33).

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 7.427,23, 

classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1157304 Nr: 34825-05.2016.811.0041

 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: EVERTON CAMPOS MOREIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados à fl. 23, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se a Administradora Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1028065 Nr: 35807-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CORDEIRO DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064163 Nr: 52793-82.2015.811.0041

 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: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R.R. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE 

RESIDUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:MT/ 14.165, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1151855 Nr: 32500-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 10 de 606



Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, 

VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222 MT

 Visto.

I – Intime-se a recuperanda para apresentar manifestação no prazo de 05 

dias úteis.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1097981 Nr: 9680-44.2016.811.0041

 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: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS 

LTDA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, ERIKA DONIN DUTRA - OAB:96.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222 MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão de 

diversas decisões proferidas nos autos, verifico que não consta nos 

autos o instrumento de mandato conferindo poderes a advogada que 

assina a inicial para atuar no presente feito (fl. 12).

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

regularizar sua representação processual, mediante a juntada de mandato 

que outorgue poderes a advogada para atuar junto ao presente feito, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1030008 Nr: 36752-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO GOMES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto. LAURENTINO GOMES DA SILVA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA, sob o argumento de que é credor da ré na quantia de 

R$ 12.904,72, referente a crédito trabalhista. À fl. 50, foi determinada a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover o 

regular andamento do feito. Conforme certidão de fls. 54, a tentativa de 

intimação não obteve êxito eis que a parte autora não foi encontrada no 

local indicado na exordial. É a síntese do necessário. Decido. Exsurge dos 

autos que a presente habilitação de crédito foi proposto em agosto/2015, 

estando o feito paralisado aguardando a providência da parte autora 

desde outubro/2017, o que demonstra, a meu ver, o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito, que não pode se perpetuar no tempo sem 

resultado algum, dada a sua inércia e desídia. Ademais, tudo indica que a 

parte autora mudou de endereço sem comunicar aos autos seu novo 

paradeiro, o que ocasionou a sua não localização para ser intimada a dar 

prosseguimento ao processo. Com as advertências do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, as intimações presumem-se válidas. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, artigo 

485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1000718 Nr: 23765-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI GOSI FRANCA, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA 

DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 895177 Nr: 26633-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TANAKINHA EIRLI-EPP - LTDA, 

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Considerando que os embargos de declaração opostos pela União às 

fls. 2349/2373, visam obter efeitos infringentes, intime-se a recuperanda, 

para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II - Após, com a juntada da manifestação, intime-se o administrador judicial, 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III - Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 IV – Postergo a análise dos embargos de declaração opostos pelo Estado 

de Mato Grosso (fls. 2221/2224), para após o cumprimento desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 870543 Nr: 9994-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GRANTUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, CARLA HELENA GRINGS, 

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB 16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MENDES - OAB:8361/MT, ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, Rafael 

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.A recuperanda pugna pela extensão dos efeitos da decisão 

proferida às fls. 669A/669D, para que seja autorizada sua participação em 
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certames licitatórios com a dispensa das certidões negativas trabalhistas, 

tendo em vista que a mencionada decisão limitou sua participação nesta 

condição tão somente a licitação estadual (PROCESSO 114732/2012 - 

CONCORRÊNCIA 01/2017).Afirma que encontra-se aberto novo processo 

licitatório, desta vez municipal, e que “pretendem participar visando obter 

novas fontes de trabalho e consequentemente novas fontes de renda 

para manter-se viva no mercado” (sic – fl. 752).Afirma, ainda, que o item 

11.3, persiste a exigência de certidão negativa de débito fiscal e 

trabalhista, e que neste momento encontra-se impossibilitada de fornecer 

tais documentos, ante seu estado recuperacional.É o relatório do 

necessário. Decido.Com efeito, conforme mencionado pela devedora, de 

fato este Juízo autorizou a empresa recuperanda a participar de licitações 

públicas, independente da apresentação da Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista e demais documentos relacionados (fls. 709/710). Desse 

modo, ante as razões já expostas na decisão exarada (fls. 709/710), não 

vislumbro qualquer empecilho quanto a sua participação em novos 

processos licitatórios, haja vista que a devedora persiste na mesma 

condição quando do deferimento do pedido anterior. Além disso, vale 

ressaltar que a recuperanda poderá ser eliminada do processo licitatório 

por outras justificativas, de modo que a ?exibilização das exigências 

legais, não implica em sucesso automático, mas apenas a possibilidade da 

empresa em Recuperação Judicial tentar manter sua permanência no 

mercado. Face ao exposto, determino:1) AUTORIZO AS RECUPERANDAS 

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA E GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS 

E TURISMO LTDA, a participarem de certames licitatórios, independente da 

apresentação da Certidão Negativa de Débito Trabalhistas e demais 

documentos relacionados.1.1) Ante a urgência que o caso requer, 

cumpra-se a presente decisão servindo a cópia como Ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204162 Nr: 6042-66.2017.811.0041

 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: LIPPERT ADVOGADOS, AJ1 Administração Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BERTA LUNARDELLI - 

OAB:93098, FRANCISCO ROSITO - OAB:44307, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o impugnante para, no prazo de 05 dias 

úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1259025 Nr: 24054-31.2017.811.0041

 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: BENEDITA FERREIRA DE AGUIAR, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763/A, ROSENILDA VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1311407 Nr: 11230-06.2018.811.0041

 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: ANTENOR ALEXANDRE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOMINGOS - 

OAB:5567/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1027207 Nr: 35472-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIO AUGUSTO 

OLIVEIRA FIGUEIREDO, CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO, SFX 

PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19.718/MT, CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER - 

OAB:, Djalma Jose Alves Neto - OAB:15191/E, DJALMA JOSE ALVES 

NETO - OAB:19141/O, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Deixo de analisar o pedido formulado pela recuperanda às fls. 961/964 

(volume 05), para liberação do imóvel objeto da matrícula n.º 51.115, do 

Cartório do 6º Ofício de Cuiabá (MT), posto que, como se infere da 

correspondência eletrônica encaminhada ao administrador judicial (fl. 989), 

a devedora desistiu do negócio.

II – Antes de analisar o pedido formulado pela recuperanda às fls. 991/996 

(volume 05) para concessão de “tutela de urgência cautelar”, a fim de que 

o Poder Público se abstenha de exigir certidões negativas de débitos 

tributários, para que possa participar de certames licitatórios, entendo que 

deve ser ouvido o administrador judicial.

Isso porque, segundo se infere à fl. 1025 (volume 05), a AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO informa que a recuperanda 

não iniciou o pagamento de seu crédito, que teria início em 18/02/2018, 

requerendo, então, que o descumprimento “enseje na convolação da 

recuperação judicial em falência”.

Considerando que o plano de recuperação judicial foi homologado em 

18/06/2016 (fl. 687), deverá o administrador judicial, ainda, informar se a 

recuperanda cumpriu todas as obrigações previstas no plano que se 

venceram até 02 (dois) anos depois da concessão da recuperação 

judicial.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para manifestação do administrador 

judicial.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1290475 Nr: 5056-78.2018.811.0041

 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: FRANCIMAR FIRMINO DE SOUZA, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 
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OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/16v).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por FRANCIMAR FIRMINO 

DE SOUZA, por dependência aos autos da recuperação judicial da DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E OUTRA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111906 Nr: 15466-69.2016.811.0041

 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: AGATO MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7.187/MT

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

AGATO MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 11.022,55, classificado como quirografário. 

Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246212 Nr: 19986-38.2017.811.0041

 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: WILSON DO ESPIRITO SANTO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1284507 Nr: 3090-80.2018.811.0041

 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: MAXIMO PEREIRA DE SOUZA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUÍZ 

HENRIQUE CARLI - OAB:8.559 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1297785 Nr: 7771-93.2018.811.0041

 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: JOADIR SILVA DE ALMEIDA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA - 

OAB: MT/ 21.033/O, ELIEZER JOSE TEIXEIRA - OAB:21149/O, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 20.916,67 (fl. 09), atualizado até 31/12/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 15/08/2016.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1198467 Nr: 4111-28.2017.811.0041

 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: BIANCARDINI CANDIA, BRESSANE & LAURINDO 

ADVOGADOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 

CHAUL - OAB:90666/MG, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A
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 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o impugnante para manifestação, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1064151 Nr: 52785-08.2015.811.0041

 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: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos autos 

quanto o AR de fl. 137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1184456 Nr: 45323-63.2016.811.0041

 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: CRISNAJU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA EPP, GLEICY MARIA DE MORAES BIAVA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 06, verifico que não consta nos autos o instrumento 

de mandato.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

regularizar sua representação processual, mediante a juntada de mandato 

que outorgue poderes a advogada (CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE 

PAIVA) para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185151 Nr: 45558-30.2016.811.0041

 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: VALMY PEREIRA DE MAGALHÃES, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15497, 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:8962

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

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

 Visto.

Ante a petição de fl. 33, intime-se o administrador judicial para 

manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1153048 Nr: 33095-56.2016.811.0041

 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: JOVANIL PAZ DE ARRUDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCELO THOME DA CRUZ - OAB:13257

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 17/18, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161062 Nr: 36396-11.2016.811.0041

 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: SUENE MEIRA DE SOUZA XAVIER, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 15/16, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1166250 Nr: 38510-20.2016.811.0041

 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 AUGUSTO PAULA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

Intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo de 15 dias 

úteis.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223749 Nr: 12752-05.2017.811.0041

 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 EULALIA DE FRANÇA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763/A, ROSENILDA VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232586 Nr: 15734-89.2017.811.0041

 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: REYNAN KENNEDY DA COSTA OLIVEIRA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, LUIZ 

CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

REYNAN KENNEDY DA COSTA OLIVEIRA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 11.603,35, 

classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas 

e honorários advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1233584 Nr: 16113-30.2017.811.0041

 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: LIVIO LIMA E SILVA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763/A, ROSENILDA VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1237386 Nr: 17355-24.2017.811.0041

 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: MARCELO NEGRO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16060, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

MARCELO NEGRO ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu 

crédito junto à recuperação judicial de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA 

E VALOR ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 1015739), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 7.657,02, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 05/27).

A recuperanda requer a improcedência da presente habilitação, em face 

da evidente inobservância aos termos do artigo 9º, inciso II, e parágrafo 

único, da Lei 11.101/2005 (fls. 30/32).

O Administrador Judicial manifestou-se favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial perfaz a quantia de R$ 6.147,85, conforme cálculo 

anexo (fls. 34/44).

Parecer do Ministério Público (fls. 45/46).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que 

reconheceu a existência de crédito no valor total de R$ 7.657,02, 

resultante dos autos nº 0012465-55.2014.811.0006.

Assim, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado até a data do pedido de recuperação judicial 

(12/08/2016), no valor de R$ 6.147,85.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARCELO NEGRO, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 6.147,85, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1238926 Nr: 17776-14.2017.811.0041

 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: MARCIARA DE ARRUDA MARCONDES, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241770 Nr: 18634-45.2017.811.0041

 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: JANAINA APARECIDA FERNANDES RODRIGUES DE 

PAULA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

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

 Visto.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.
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Trata-se de habilitação retardatária interposta por JANAINA APARECIDA 

FERNANDES RODRIGUES DE PAULA, por dependência aos autos da 

falência do SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Desentranhem-se os documentos de fls. 11/24, por se tratar de pessoa 

diversa da habilitante.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246360 Nr: 20033-12.2017.811.0041

 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: APARECIDO GELSO ARRUDA MAGALHAES, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258808 Nr: 23958-16.2017.811.0041

 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: VAGNER COLOMBO ANGELI, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, 

ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15.418/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, LUIZ 

CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 15/16, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o Administrador Judicial para 

manifestação no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1263675 Nr: 25657-42.2017.811.0041

 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: CLAUDIVANIA CANDIDO DA SILVA SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:MT 4.366, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

CLAUDIVANIA CANDIDO DA SILVA COSTA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 9.917,92, 

classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas 

e honorários advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1193489 Nr: 2549-81.2017.811.0041

 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: CLARO S.A, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO 

GROSSO LTDA. - ME

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

CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, JOSÉ HENRIQUE CANÇADO 

GONÇALVES - OAB:57.680-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Visto.

O presente pedido de impugnação ao crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1177711 Nr: 43080-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER BRUNO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ALVARENGA MARTINS 

BARROS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LEITE PEREIRA JUNIOR 

- OAB:26279/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado.

Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 749655 Nr: 1077-21.2012.811.0041

 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: FRANCISCO DE OLIVEIRA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, MACROPOLO INCORPORAÇOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial no tocante à decisão/despacho proferido dia 

18/10/2016 às fls 106-107, promovo sua republicação para tal fim: "(...) 

Decido. Em réplica, o autor defendeu que Treze Construtora e 

Incorporadora Ltda., na condição de falido, não tem legitimidade passiva 

para contestar o pedido.

Merece acolhimento, em parte, tal manifestação do autor, por que falta 

interesse processual para o falido contestar o pedido, pois, tendo sido 

decretada a falência de Treze Construtora e Incorporadora Ltda. perdeu a 

entidade sua personalidade jurídica, surgindo em seu lugar a figura da 

massa falida, representada judicialmente por seu administrador. (...)

Diante disso, com fundamento no artigo 17 do Código de Processo Civil, 

reconheço a ausência de interesse processual da falida Treze 

Construtora e Incorporadora Ltda. para contestar o pedido e, por sentença 

parcial sem exame de mérito, excluo-a da lide, determinando a Secretaria 

deste Juízo que promova o desentranhamento da contestação e dos 

documentos contidos nas folhas 53/71.

Nos termos do artigo 85 e parágrafo segundo do Código de Processo Civil, 

condeno a falida Treze Construtora e Incorporadora Ltda. a pagar ao autor 

honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa.

Prosseguindo, no exame da demanda, passo a tratar da condição da corré 

Macropolo Incorporadoras Empreendimentos Ltda.

Tendo sido citada por edital e, permanecendo inerte, ocorreu a revelia de 

Macropolo Incorporadoras Empreendimentos Ltda., o que impõe a 

nomeação de curador especial, em consonância com o dispositivo do 

Código de Processo Civil situado no artigo 72, II.

Portanto, remetam-se estes autos, com urgência, à Defensoria Pública 

deste Estado para manifestação."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1309885 Nr: 10829-07.2018.811.0041

 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: ROSENIL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:, SOLANGE HELENA SVERSUTH - OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o administrador Judicial para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1103774 Nr: 12031-87.2016.811.0041

 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: WALDIR FERREIRA DE SOUZA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, WILSON ROBERTO ALVES - OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, o Requerido quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à intimação do 

Administrador Judicial para que se manifeste nos presentes autos no 

prazo de 05(cinco)dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1282347 Nr: 2508-80.2018.811.0041

 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: KELIA INACIO DE SALES MORAIS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763/A, SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - OAB:OAB/MT 

4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAPRIATA - 

OAB:16876

 Impulsiono o feito, para intimar o administrador Judicial para que se 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1293320 Nr: 5933-18.2018.811.0041

 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: OSNI OURIQUES JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ARMANDO DE 

OLIVEIRA ABREU JUNIOR - OAB:9679/SC, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI 

- OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - 

OAB:17.089, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida para que se manifeste 

nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1153053 Nr: 33099-93.2016.811.0041

 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: TREVISAN & TREVISAN LTDA, DARCI TREVISAN, 

TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP, SILVANA DE FATIMA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT

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

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191599 Nr: 1911-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: ELIZEU RIBEIRO SOARES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:17.909/OAB, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191602 Nr: 1913-18.2017.811.0041

 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: RUBENS DUARTE GAMARRA, AJ1 Administração 

Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PP ERNAN TAKAYAMA SILVA - 

OAB:MS/78.301, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1209078 Nr: 8100-42.2017.811.0041

 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: LUIS CARLOS DE FARIAS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSARA DE LIMA BATISTA - 

OAB:7794/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Impulsiono o feito, para intimar o administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 904633 Nr: 33290-12.2014.811.0041

 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: AMANCO BRASIL S/A, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, ARIANE 

SOUZA FERREIRA, ALAIN ROBSON BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - OAB:5932/O, 

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 Visto.

I - Intime-se a habilitante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumprir a 

determinação contida no item “1” da decisão de fl. 243.

II – Após, cumpra-se as demais determinações da aludida decisão (itens 

“2” e “3” de fl. 243).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079556 Nr: 1257-95.2016.811.0041

 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: AG DA SILVA FABRICAÇÃO DE UNIFORME, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - OAB: 

9.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

AG DA SILVA FABRICAÇÃO DE UNIFORMES apresentou “DIVERGÊNCIA” 

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTRAS, aduzindo, em síntese, 

que o valor total do seu crédito atualizado é de R$ 72.147,11.

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela retificação do 

valor do crédito para o valor de R$ 42.192,90 em face da Bimetal e o valor 

de R$ 28.252,04, em face da Mavi, em razão da atualização correta do 

débito (fls. 41/44 e 48/50).

Parecer do Ministério Público (fls. 52/53).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Como se infere dos autos, a questão versa sobre divergência no valor 

arrolado no edital pelas recuperandas em face do crédito pertencente a 

AG DA SILVA FABRICAÇÃO DE UNIFORMES.

Segundo as alegações da recuperanda e do administrador judicial, a 

inconsistência encontrada pela parte impugnante decorre do fato de que 

esta não efetuou a atualizada correta do valor, em consonância com a Lei 

de Regência.

O administrador judicial informa que de acordo com a manifestação 

apresentada pelas recuperandas, houve o reconhecimento do valor 

referente a nota fiscal n. 431 e n. 432, e portanto, tais valores devem ser 

somados do saldo credor.

Assim, assiste razão as recuperandas e ao administrador judicial, ao 

informarem que o crédito do impugnante perfaz a quantia de R$ 42.192,90 

em face da Bimetal, e o valor de R$ 28.252.04, em face da Mavi, 

totalizando o valor de R$ 70.444,94.

Pelo exposto, acolho parcialmente o pedido formulado para que seja 

retificado o valor do crédito do impugnante AG DA SILVA FABRICAÇÃO 

DE UNIFORMES, para constar o valor de R$ 70.444,94, na classe de 

credores quirografários.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o administrador judicial para providências.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010437-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS E OUTROS (RÉU)

DAVI (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, conforme termo de redesignação de 

audiencia do id.: 14173290, fiicou redesignado do dia 05/06/2018, as 

13h30min para audiencia de conciliação. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001946-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA ANEXO

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001946-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA ANEXO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038676-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES (RÉU)

RONALDO MAURO EHRET (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038676-98.2017.8.11.0041. AUTOR: FRANCISCO CAVALCANTE 

PESSOA RÉU: EDINALDO, RONALDO MAURO EHRET Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por 

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, contra inicialmente “RONALDO DE 

TAL e EDINALDO DE TAL” posteriormente identificado como RONALDO 

MAURO EHRET, visando à proteção possessória de um imóvel denominado 

área A, com 2.402,39m², situada na Avenida A, esquina com rua 02, do 

Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta comarca. Afirma o autor que, 

adquiriu o imóvel, em 1996, mas já explorava atividade econômica no local 

desde 1977, por meio de empresa da qual foi sócio, bem como que no 

terreno foram construídos dois barracões a partir de 1977, para exercício 

da atividade, e os bens foram vendidos a João Batista Martins Neto e 

posteriormente, em 1996, foram adquiridos pelo autor. Que a partir de julho 

de 2010, o autor locou os imóveis a empresa América do Sul Indústria e 

Comércio de Pisos Drenantes LTDA, que em razão da inadimplência, 

acabou por promover ação de despejo de código 842683 – numeração 

única 1550-95.2014.811.0041. Que o imóvel foi desocupado em abril de 

2016, mas depredado o que faz parte dos pedidos da ação de despejo, e 

que anunciou o imóvel à locação tão logo tenha ocorrido a desocupação. 

Quanto ao esbulho, afirmou que, em 5 de abril de 2018, recebeu 

informações que os réus adentraram ao imóvel e iniciar limpezas para fins 

de locação e em setembro levaram mudas de plantas e afirmaram ser 

proprietários do imóvel. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

11253184; 11253187; 11253189; 11253190; 11253191; 11253192; 

11253193; 11253194; 11253196; 11253197; 11253198; 11253199; 

11253200; 11253201; 11253203; 11253204; 11253207; 11253208; 

11253211 e 11253229. Foi designada audiência de justificação conforme 

Id. 11458099. A audiência de justificação foi realizada com a presença 

dos réus Edinaldo da Penha Magalhães e Ronaldo Mauro Ehret, conforme 

Id. 12967617, sendo a parte autora intimada a apresentar o perímetro do 

imóvel, no prazo de 15 dias. O autor trouxe aos autos a planta 

demonstrativa do imóvel, sob Id. 13168674, 13168697, 13168710. O réu 

manifestou-se conforme Id. 13313817, juntando documentos de Id. 

13313819, 13313820, 13313821, 13313823, 13313825, 13313828, 

13313829, 13313831, 13313834. O autor trouxe Memorial Descritivo da 

área, conforme Id. 13327932. Decido. Da liminar de reintegração de posse 

A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua 

mantença na posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em 

desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho (art. 560 do CPC). 

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, 

pelo autor, dos requisitos/pressupostos dispostos no artigo 561 do Código 

de Processo Civil/2015, que assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração. Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de 

cognição sumária, a posse da parte autora sob o imóvel descrito na inicial 

restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, 

bem como na audiência de justificação. A testemunha Guilherme de 

Almeida, afirmou em seu depoimento que o imóvel foi desocupado em 2015 

e que advogou para o autor na ação de despejo. Que o imóvel era locado 

por uma empresa de piso permeável, que havia um barracão, e que o 

imóvel chegou a ser posto à venda após a desocupação, por volta de 

2016. E que fez o pedido de autorização para venda antes de parar de 

advogar para o autor, no processo de curatela, que o imóvel foi dado em 

garantia em razão de empréstimo bancário. Que a matrícula do imóvel está 

em nome do autor, e que ao final de 2016 foi a ultima vez que esteve no 

local e estava desocupado. A testemunha Lenibel Strobel M da Silva, 

corretora, informou que conhece o imóvel, e esteve no local 

aproximadamente em março de 2017, colocando placas de locação no 

barracão. Que adentrou ao imóvel, que havia uma rapaz na frente do 

imóvel vendendo. Que diversas vezes as placas de locação foram 

retirados, e que Ronaldo esteve no escritório com um mapa afirmando que 

o imóvel não pertenceria à Madalena. Que a matrícula e escritura estavam 

em nome da parte autora, com documentação regular, que Ronaldo a 

procurou pouco antes da invasão, que a invasão se deu por volta de 

outubro de 2017 e que ficou sabendo da invasão por meio de um cliente 

que tinha interesse em locar o imóvel e imediatamente comunicou à Maria 

Madalena. Que foi ao local por volta de 3 semanas antes da invasão, e 

sempre havia problemas com as placas que eram constantemente 

retiradas. Que os materiais estavam fora do barracão, mas em frente ao 

salão e que adentrou ao barracão e não foi questionada pelo rapaz que 

estava na frente do imóvel. Que o imóvel foi levado à testemunha para 

locação entre fevereiro e março de 2017. A testemunha Sara Maria 

Aparecida Jordano Belli, afirmou em seu depoimento, que foi corretora do 

imóvel entre 2013/2014 até 2017. Que o imóvel estava locado para uma 

empresa de calçamento, e que ficou acompanhando o imóvel pois havia 

problemas de pagamento. Que colocou faixas de aluguel, e a partir de 

setembro de 2016, passou a colocar faixa de venda tendo se iniciado 

propostas, e que não conhecem os requeridos. Que o imóvel estava 

desocupado enquanto esteve sob seus cuidados para venda. Que em 

2013, o imóvel estava ocupado para a empresa Braston e que nunca viu o 

requerido no imóvel. O que se depreende dos depoimentos prestados em 

juízo, ao menos em sede de cognição sumária, é que o autor exercia a 

posse sobre o imóvel descrito na exordial, composto de um barracão e 

terreno anexo. Que este imóvel está há muitos anos sendo explorado para 

locação, mas que passou a ter dificuldades com retiradas de placas de 

anuncio por pessoas não identificadas. Com relação a turbação, também 

restou demonstrado que esta ocorreu, conforme Boletim de Ocorrências, 
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bem como o réu confessa que estaria no imóvel, por meio da petição de Id. 

1331617, no entanto alega que houve a perda da posse, o que neste 

momento não se verifica e será levado à debate em momento oportuno, 

qual seja, na instrução processual. Ressalto, por fim, que para o 

deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente 

e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente 

caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse 

sentido, tem decidido à jurisprudência pátria: “POSSESSÓRIA – LIMINAR – 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite 

a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe 

formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se 

a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente 

arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia 

da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e 

do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração 

na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada. (TRF 4ª R. – 

AI 89.04.16650-0 – PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). 

grifei. POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de 

liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo 

convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A 

justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não 

entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido 

liminar no inicio da lide”. (TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 

91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) 

(Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716) grifei. Com essas 

considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o 

cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte 

autora no imóvel denominado área A, com 2.402,39m², situada na Avenida 

A, esquina com rua 02, do Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta 

comarca e identificado conforme memoriais descritivos de Id. 13327932; 

Concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) para saída pacífica, findo o qual 

será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de 

arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 1 – INTIMO as partes, da 

presente decisão. 2 – Decorrido o prazo de 15 dias, o que deverá ser 

certificado nos autos, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

com ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial, 

sendo que obrigatoriamente deverá acompanhar o mandado os 

documentos de Id. 13327932, para correta localização do imóvel e 

cumprimento do mandado. 3 – INTIMO, os réus para ofertarem a sua 

defesa, no prazo legal e advirto para que o advogado dos réus junte a 

procuração, visto que apesar de estar atuando em sua defesa, ainda não 

juntou o instrumento de mandato aos autos, conforme certidão de Id. 

14098048. 4 – Retifique-se a autuação a fim de constar o nome do 

requerido Edinaldo da Penha Magalhães no polo passivo. Cuiabá, 16 de 

julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038676-98.2017.8.11.0041. AUTOR: FRANCISCO CAVALCANTE 

PESSOA RÉU: EDINALDO, RONALDO MAURO EHRET Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por 

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, contra inicialmente “RONALDO DE 

TAL e EDINALDO DE TAL” posteriormente identificado como RONALDO 

MAURO EHRET, visando à proteção possessória de um imóvel denominado 

área A, com 2.402,39m², situada na Avenida A, esquina com rua 02, do 

Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta comarca. Afirma o autor que, 

adquiriu o imóvel, em 1996, mas já explorava atividade econômica no local 

desde 1977, por meio de empresa da qual foi sócio, bem como que no 

terreno foram construídos dois barracões a partir de 1977, para exercício 

da atividade, e os bens foram vendidos a João Batista Martins Neto e 

posteriormente, em 1996, foram adquiridos pelo autor. Que a partir de julho 

de 2010, o autor locou os imóveis a empresa América do Sul Indústria e 

Comércio de Pisos Drenantes LTDA, que em razão da inadimplência, 

acabou por promover ação de despejo de código 842683 – numeração 

única 1550-95.2014.811.0041. Que o imóvel foi desocupado em abril de 

2016, mas depredado o que faz parte dos pedidos da ação de despejo, e 

que anunciou o imóvel à locação tão logo tenha ocorrido a desocupação. 

Quanto ao esbulho, afirmou que, em 5 de abril de 2018, recebeu 

informações que os réus adentraram ao imóvel e iniciar limpezas para fins 

de locação e em setembro levaram mudas de plantas e afirmaram ser 

proprietários do imóvel. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

11253184; 11253187; 11253189; 11253190; 11253191; 11253192; 

11253193; 11253194; 11253196; 11253197; 11253198; 11253199; 

11253200; 11253201; 11253203; 11253204; 11253207; 11253208; 

11253211 e 11253229. Foi designada audiência de justificação conforme 

Id. 11458099. A audiência de justificação foi realizada com a presença 

dos réus Edinaldo da Penha Magalhães e Ronaldo Mauro Ehret, conforme 

Id. 12967617, sendo a parte autora intimada a apresentar o perímetro do 

imóvel, no prazo de 15 dias. O autor trouxe aos autos a planta 

demonstrativa do imóvel, sob Id. 13168674, 13168697, 13168710. O réu 

manifestou-se conforme Id. 13313817, juntando documentos de Id. 

13313819, 13313820, 13313821, 13313823, 13313825, 13313828, 

13313829, 13313831, 13313834. O autor trouxe Memorial Descritivo da 

área, conforme Id. 13327932. Decido. Da liminar de reintegração de posse 

A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua 

mantença na posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em 

desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho (art. 560 do CPC). 

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, 

pelo autor, dos requisitos/pressupostos dispostos no artigo 561 do Código 

de Processo Civil/2015, que assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração. Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de 

cognição sumária, a posse da parte autora sob o imóvel descrito na inicial 

restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, 

bem como na audiência de justificação. A testemunha Guilherme de 

Almeida, afirmou em seu depoimento que o imóvel foi desocupado em 2015 

e que advogou para o autor na ação de despejo. Que o imóvel era locado 

por uma empresa de piso permeável, que havia um barracão, e que o 

imóvel chegou a ser posto à venda após a desocupação, por volta de 

2016. E que fez o pedido de autorização para venda antes de parar de 

advogar para o autor, no processo de curatela, que o imóvel foi dado em 

garantia em razão de empréstimo bancário. Que a matrícula do imóvel está 

em nome do autor, e que ao final de 2016 foi a ultima vez que esteve no 

local e estava desocupado. A testemunha Lenibel Strobel M da Silva, 

corretora, informou que conhece o imóvel, e esteve no local 

aproximadamente em março de 2017, colocando placas de locação no 

barracão. Que adentrou ao imóvel, que havia uma rapaz na frente do 

imóvel vendendo. Que diversas vezes as placas de locação foram 

retirados, e que Ronaldo esteve no escritório com um mapa afirmando que 

o imóvel não pertenceria à Madalena. Que a matrícula e escritura estavam 

em nome da parte autora, com documentação regular, que Ronaldo a 

procurou pouco antes da invasão, que a invasão se deu por volta de 

outubro de 2017 e que ficou sabendo da invasão por meio de um cliente 

que tinha interesse em locar o imóvel e imediatamente comunicou à Maria 

Madalena. Que foi ao local por volta de 3 semanas antes da invasão, e 

sempre havia problemas com as placas que eram constantemente 

retiradas. Que os materiais estavam fora do barracão, mas em frente ao 

salão e que adentrou ao barracão e não foi questionada pelo rapaz que 

estava na frente do imóvel. Que o imóvel foi levado à testemunha para 

locação entre fevereiro e março de 2017. A testemunha Sara Maria 

Aparecida Jordano Belli, afirmou em seu depoimento, que foi corretora do 

imóvel entre 2013/2014 até 2017. Que o imóvel estava locado para uma 

empresa de calçamento, e que ficou acompanhando o imóvel pois havia 

problemas de pagamento. Que colocou faixas de aluguel, e a partir de 

setembro de 2016, passou a colocar faixa de venda tendo se iniciado 

propostas, e que não conhecem os requeridos. Que o imóvel estava 

desocupado enquanto esteve sob seus cuidados para venda. Que em 
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2013, o imóvel estava ocupado para a empresa Braston e que nunca viu o 

requerido no imóvel. O que se depreende dos depoimentos prestados em 

juízo, ao menos em sede de cognição sumária, é que o autor exercia a 

posse sobre o imóvel descrito na exordial, composto de um barracão e 

terreno anexo. Que este imóvel está há muitos anos sendo explorado para 

locação, mas que passou a ter dificuldades com retiradas de placas de 

anuncio por pessoas não identificadas. Com relação a turbação, também 

restou demonstrado que esta ocorreu, conforme Boletim de Ocorrências, 

bem como o réu confessa que estaria no imóvel, por meio da petição de Id. 

1331617, no entanto alega que houve a perda da posse, o que neste 

momento não se verifica e será levado à debate em momento oportuno, 

qual seja, na instrução processual. Ressalto, por fim, que para o 

deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente 

e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente 

caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse 

sentido, tem decidido à jurisprudência pátria: “POSSESSÓRIA – LIMINAR – 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite 

a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe 

formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se 

a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente 

arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia 

da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e 

do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração 

na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada. (TRF 4ª R. – 

AI 89.04.16650-0 – PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). 

grifei. POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de 

liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo 

convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A 

justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não 

entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido 

liminar no inicio da lide”. (TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 

91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) 

(Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716) grifei. Com essas 

considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o 

cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte 

autora no imóvel denominado área A, com 2.402,39m², situada na Avenida 

A, esquina com rua 02, do Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta 

comarca e identificado conforme memoriais descritivos de Id. 13327932; 

Concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) para saída pacífica, findo o qual 

será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de 

arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 1 – INTIMO as partes, da 

presente decisão. 2 – Decorrido o prazo de 15 dias, o que deverá ser 

certificado nos autos, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

com ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial, 

sendo que obrigatoriamente deverá acompanhar o mandado os 

documentos de Id. 13327932, para correta localização do imóvel e 

cumprimento do mandado. 3 – INTIMO, os réus para ofertarem a sua 

defesa, no prazo legal e advirto para que o advogado dos réus junte a 

procuração, visto que apesar de estar atuando em sua defesa, ainda não 

juntou o instrumento de mandato aos autos, conforme certidão de Id. 

14098048. 4 – Retifique-se a autuação a fim de constar o nome do 

requerido Edinaldo da Penha Magalhães no polo passivo. Cuiabá, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020198-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LOPES DE AQUINO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ALVES DA SILVA ARRUDA OAB - RO6061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIONICE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de carta 

precatória com a finalidade de citação de Cleidionice Vieira da Silva Lino, 

em ação de usucapião extraordinária. Decido. Considerando a Resolução 

n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário apenas 

a competência para processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do 

local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que 

lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, 

excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados 

em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem 

como cartas precatórias cíveis de sua competência. As ações de 

usucapião são de natureza petitória e não se confundem com as ações de 

competência deste juízo. Desta forma determino a redistribuição desta 

missiva para uma das varas cíveis desta comarca. Cuiabá, 9 de julho de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021239-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORECI FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522/O 

(ADVOGADO)

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638/O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto Carlos de Oliveira (RÉU)

ANTONIO EDUARDO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021239-10.2018.8.11.0041. AUTOR: NORECI FERREIRA GOMES RÉU: 

ANTONIO EDUARDO PEREIRA, GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar 

proposto por NORECI FERREIRA GOMES contra GILBERTO CARLOS DE 

OLIVEIRA e ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA, tendo por objeto um imóvel de 

10 hectares, desmembrado de uma área maior de 80 hectares. Da leitura 

da inicial verifico que a parte autora não delimitou adequadamente a área 

que pretende a proteção possessória, nem indiciou a sua correta 

localização, que são requisitos essenciais à ação possessória, sob pena 

de haver considerável prejuízo no cumprimento de qualquer decisão que 

venha a ser proferida por este juízo. Desta forma, com fulcro no artigo 321 

do CPC, determino, antes da análise do pedido liminar, que a parte autora, 

no prazo de quinze dias emende a inicial, sob pena de seu indeferimento, 

nos seguintes termos: a) Memorial descritivo (assinado por profissional 

habilitado e ART) e croqui de localização do imóvel e coordenadas 

georreferenciadas, preferencialmente e, se possível plotado em imagem 

de satélite; b) Informações acerca das principais vias de acesso com o 

nome da rodovia, bem como a região de sua localização no município. 

Cuiabá, 18 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004577-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO)

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAIRTON VALADARES (RÉU)

CASSIA DA SILVA PEREIRA (RÉU)

JALDENIR CORREA DO NASCIMENTO (RÉU)

PAULO CEZAR REIS (RÉU)

PEDRO PEREIRA FILHO (RÉU)

GILBERTO COSTA FILHO (RÉU)

PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (RÉU)

ROBERTO CARLOS TELES DUARTE (RÉU)

SAETE MIGUEL DE SOUZA (RÉU)

ANGELO BECALLE (RÉU)

RICARDO MACHADO AGUIAR (RÉU)

ASSOCIAÇÃO FLOR DO CACAU (RÉU)

GEREMIAS PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 815392 Nr: 21840-09.2013.811.0041

 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: RODOLPHO DE MATOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERNANDES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.314, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, JOÃO 

NORBERTO DE ALMEIDA BRITO - OAB:3688/MT, NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA- NPJ/UFMT - OAB:, WELDER QUEIROZ DOS SANTOS -UFMT - 

OAB:11.711 MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que é TEMPESTIVO o Recurso de Apelação de 

folhas 227/235, uma vez que a parte foi intimada da decisão no dia 

14/05/2018, por meio do D.JE. Nº 10254.

Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 384447 Nr: 20124-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WARLEI BORGES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO APARECIDO FRANÇA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BONINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 361198 Nr: 31237-68.2008.811.0041

 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: LAURO MITUO KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839, CAMILA DANIELLA PACHECO - OAB:11022/MT, 

FRANCISCO LUÍS BOHNS RIBEIRO - OAB:5409

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 774814 Nr: 28042-36.2012.811.0041

 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: MARTILENE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE TAL, JUSCELINO GOMES SILVA, 

ROSA MARIA QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos em correição.

1. Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública Núcleo Fundiário, após, 

encaminhe-se os autos à Defensoria Pública do Estado 8° Núcleo Cível, 

para apresentação das razões finais.

2. Com as juntadas das razões finais, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1220783 Nr: 11741-38.2017.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA RIO AZUL, ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA, ELEANDRO 

DEBUS, EDENILSON MARTINS DA CRUZ, ALESSANDRO CANEZIN 

RODRIGUES, CARLOS ALVES DE FARIA, DAVID FLÁVIO DA SILVA 

PEREIRA, JOSE CARLOS DE CASTRO PEDRO, DANILO ALVES DE 

CAMPOS, DIVINO ALVES GONZAGA, ELIZEU DE LIMA MESQUITA, FABIO 

MESSINA, HELIO FERREIRA DA SILVA, JUNIO CESAR VIEIRA DOS 

SANTOS, VALDEMAR PEDROSO HOFFMANN, LEANDRO PARDINI DO 

NASCIMENTO, LOURIVAL JOSE DIAS, LUCAS ROGRIGUES LIMA, LUIZ 

PAULO BORGES DOS SANTOS, ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS 

DURINI, RONALDO APARECIDO DOS SANTOS DURINI, TIAGO DOS 

SANTOS MAGANHA, VALTENIR BAZILIO JUNIOR, SAMUEL DE LIMA 

MESQUITA, SIDNEI KUHNEN LOUBER, Helio Junior Guilherme Lacerda, 

Jovenilto Batista Leite, Adriano Ferreira De Paula, Eder Galdino de Castro, 

Izaura Pires Da Rosa, Lauri Wrasse, Valdirene Teodoro de Mesquita, 

Celiomar Moura Da Silva, Derval Neto de Oliveira, Jaqueline Oliveira 

Ferreira, Valmiro Ferreira, Fabiano Chagas Santos, Jucelino de Bona 

Sartor, Moacir Rodrigues catharino, Jose Fernandes Ferreira, Patricia De 

Souza Zopelaro, Dirlei Leandro Stacke, Manoel Almeida Beiral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS, FILADELFO DOS REIS DIAS, 

Dionisio Antonio Cigerza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Batista - OAB:, Adilson 

Batista Lima - OAB:, ADILSON BATISTA LIMA - OAB:18218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Paz Neto - 

OAB:24301/O, PAMELA NATÁLIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - 

OAB:13.864/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte 

EMBARGADA para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se 

sobreos pedidos de fls.284/722 E 725/730. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 357734 Nr: 28074-80.2008.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO NOVA UNIÃO, JOSÉ CARLOS 

GOULART, ROBERTO ROCHA TEIXEIRA, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA, 

MANOEL SOARES MENDES, AREDES MARTINS DE OLIVEIRA, EDILSON 

PEREIRA DA SILVA, JULIO LUIZ DUARTE, ADNILSON DE DEUS FRANÇA, 

ADRIANO OLIVEIRA MOREIRA, DIVONZIR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

DAVID FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, CILENO AFONSO DA SILVA, 
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ESMERALDA MARIA DA SILVA, ANTONIO ORLANDO DA SILVA, FLÁVIO 

TOLEDO DE SOUZA, GILBERTO CARLOS RODRIGUES, HONÓRIO DE DEUS 

FRANÇA, IVO MIRANDA, CLEIDIANE SILVÉRIO DE ALMEIDA, FÁTIMA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, IRACINA GONÇALVES, IRACILDA BRAZ 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, JACI SOARES DE OLIVEIRA, JOSÉ ALONSO 

CARDOSO, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, 

JOSÉ RODRIGUES DUARTE, JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA, JOACIR 

CARLOS MOREIRA, JUAREZ APARECIDO MARTINS, JUNIVALDO FREITAS 

SILVA, JUAREZ FERNANDO MUNARETTO, LIBERATO ZABOTTO, 

LOURDES DIAS MACIEL, MARCIEL SANTOS BATISTA, MARLY RAMOS DA 

SILVA, MAURO ZABOTO SOBRINHO, MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA, 

NILTON JUNIOR LACERDA CARVALHO, OLGA ETIENE DE LIMA, PAULO 

ETIENE DE LIMA, ROBSON DOS SANTOS DURINI, ROBERTO MARTIM, 

SILVANO PESTANA ALVES, UELDEBLEI DA SILVA, JOÃO BATISTA DE 

MIRANDA, GILSON BATEL TEIXEIRA, ADELICIA ALVES FREITAS, 

ADMILSON ALVES, ADRIANO ALVES FREITAS, ALCIDES ALVES DE 

FREITAS, ALTAIR ANTONIO DEPAULA, ANA LUCIA DE SOUZA, ANDREIA 

LUIZA DA ROCHA, angelita macedo, ANTONIO APARECIDO SALES, 

ANTONIO JOAO ROZENO, BRUNO ALVES, DELIOMAR PREMOLI, DERVAL 

NETO DDE OLIVEIRA, DIEGO WALLAS OLIVEIRA FERREIRA, DIJALMA 

CASTRO BEZERRA, DIONE DA SILVA FERREIRA, DIZIA TEREZINHA DE 

FREITAS, EDEMILSON DO NASCIMENTO, EDVALDO DO NASCIMENTO, 

ELENILSON ROCHA LOPES, EVALDO ROCHA LOPES, FABIANA 

RODRIGUES DE PAULA, FABIANO CHAGAS SANTOS, FERNANDO JOSE 

CARNEIRO, FERNANDO TEIXEIRA SIMÃO, FRANCISMO BARBOSA LIMA, 

GABRIELA RAUBER DAMER, GELCIR ANTONINHO OLIVO, GELSON 

FRANCISCO DE ARAUJO, GELSON TEIXEIRA SIMOES, GILSON BATAEL 

TEIXEIRA, GILSON DE MACEDO, GLORIA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA, 

GUSTAVO CORDEIRO CANDOTE DE SOUZA, IRACILDA BRAZ GONLVEZ 

DE OLIVEIRA, IVAN GRATIERI, IVAN ALVES DE FREITAS, IVOEL 

AZEVEDO GOMES, JACQUELINE OLIVEIRA FERREIRA, JHONATHAN 

OLIVEIRA FERREIRA, JOÃO BATISTA MENDES DA CONCEIÇÃO, JOAO 

BATISTA DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA FILHO, JOAQUIM FRANCISCO DE 

ARAUJO, JOELCIO FERREIRA DA SILVA, JONAS PERREIRA DOS 

SANTOS, ROSILANE VAILANT ANTUNES, JONAS STEINDORFF GOMES, 

JOSE BARBOSA DOS SANTOS, JOSE FERNANDES FERREIRA, JOSE LUIZ 

FERREIRA COSTA, JOSE PAULO FERREIRA ARAUJO, JOSE SEVERINO 

LUCENA, JOZIMAR MESSIAS AMORIM SILVA, JUAREZ ANTONIO 

FORTUNATTI, JULIANO SCETZ, KAIQUE ANTONIO D SOUZA, LEANDRO 

DA ROCHA, MAGNO PEREIRA DA SILVA, MARCELO SANTOS BATISTA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO POLSAQUE, MARIA DE LURDES PEREIRA DA 

SILVA, MARISTELA CRISTINA DAMER, MARLOS ALEXANDRE DAMER, 

MAURICIO DA SILVA ARAUJO, NELSON LAURO FILHO, NOELI TEREZINHA 

DAMER, PAULO CESAR LANDIM, PATRICIO BARROS DE PAULA, PEDRO 

JORDANI BURIOLA ALMEIDA, REINALDO ALMEIDA DOS SANTOS, 

ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA, ROBSON FERREIRA DOS 

SANTOS, ROSA RODRIGUES DE PAULA, ROSELANI PAIVA DE SÁ 

FERREIRA, ROSIVALDO RAMOS DOS SANTOS, SEBASTIAO BENTO 

BARBOSA, SOLANGE APARECIDA SEGANTINI, VADEMAR GECIR 

TOMAZINI, VALDIR BORTOLUZZI, VALDOMIRO DE BORBA, VALERIO 

MENDES DA SILVA, VALMIRO FERREIRA, VANUSA ALVES ADIERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS, FILADELFO DOS REIS DIAS

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

OAB:18218/MT, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT, LEILE DAYANE 

OLIVEIRA LELIS - OAB:19.646-0, LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - 

OAB:19.603-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, BRENO FERREIRA ALEGRIA - OAB:11098, CLARISSA 

LOPES DIAS - OAB:12335, DANIEL ZAMPIERI BARION ( procurador do 

municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O, LORENA 

MARIA DE NORONHA - OAB:11371/MT, PAMELA NATÁLIA CIGERZA 

MARTINS ALEGRIA - OAB:13.864/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte 

EMBARGADA para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se 

sobreos pedidos de fls. 627 usque 645. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 357731 Nr: 28073-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS, BENTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO NOVA 

UNIÃO, VALDOMIRO FAUSTINO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, DANIEL ZAMPIERI BARION - OAB:7519, FABÍOLA 

CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, GERALDO 

UMBELINO NETO - OAB:10209, GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O, LORENA 

MARIA DE NORONHA - OAB:11371, PAMELA NATÁLIA CIGERZA 

MARTINS ALEGRIA - OAB:13.864/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O

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

OAB:18218/MT, JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte 

AUTORA para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre 

o (s) pedido(s) e documento(s) de fls. 447/863. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038627-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETÚLIO JUNQUEIRA (RÉU)

VANDERLOI JOSÉ FORGIARINI (RÉU)

JOSIAS CORREA NARDI (RÉU)

Outros (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar proposta por ERICA MARIA 

GEIGER RIGODANZO e ESPÓLIO DE ARLY IVÃ RIGODANZO, contra 

GETÚLIO JUNQUEIRA, VANDERLOI JOSÉ FORGIARINI, JOSIAS CORREA 

NARDI e OUTROS, tendo por objeto um imóvel denominado Fazenda 

Soledade, com 1.172,5811 hectares, localizada no município de Juína. 

Afirmam os autores que, adquiriram o imóvel em 1989 a área objeto da lide, 

e que passaram a exercer a posse sobre o imóvel, com abertura e 

manutenção de pastos, compra de insumos, entre outros atos. Com 

relação ao esbulho, afirmam que o filho dos autores, Máximo Rigodanzo, 

em 25 de setembro de 2008, teria sido informado que estaria ocorrendo 

uma invasão na fazenda, pelo que se dirigiu ao local, e constatou a 

presença dos réus extraindo madeiras. Que o Máximo teria sido intimado 

pelos ocupantes que estariam armados, o que motivou-o a registrar 

denuncias perante a Polícia Civil, SEMA/MT, IBAMA. Com a inicial vieram os 

documentos de Id. 11247733; 11247734; 11247735; 11247736; 11247737; 

11247738; 11247739; 11247740; 11247741; 1247742; 11247743; 

11247744 e 11247745. Instado o Ministério Público ofertou parecer 

conforme Id. 11331819, pelo indeferimento da liminar, por tratar-se de 

ocupação com mais de ano e dia, conforme admitido pela própria parte 

autora, em sua inicial. Os autores foram intimados a emendar a inicial, 

juntando documentos essenciais ao deslinde do feito, conforme Id. 

11458831. Os autores então juntaram documentos conforme id. 11860564; 

11860570; 11860583; 11860592; 11860599; 11860605; 11860621 e 
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11860640. Na petição de Id. 11993730, Getúlio Junqueira Viegas, Josias 

correia Narde e outros, alegaram haver litispendência com relação aos 

autos de código 1173044, pugnando ainda pelo indeferimento da inicial. Os 

réus juntaram procurações conforme Id. 11993771. Os réus ainda 

juntaram novos documentos conforme Id. 11994159, 11994178. O 

Ministério Público ofertou parecer conforme Id. 12547155, reiterando o teor 

do juntado anteriormente. Na decisão de Id. 12887255, os autores foram 

intimadas a manifestar-se com relação à alegação de litispendência. Os 

autores manifestaram-se conforme Id. 13101140, afirmando que tratam-se 

de áreas diversas, invadidas em épocas diversas. Com a manifestação 

juntaram os documentos de Id. 13101158; 13101175. Os autos vieram 

conclusos. Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a 

proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade 

ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de 

turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, necessário se 

faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para 

a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em 

sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do 

artigo 561 do Código Civil, assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração”. (destaquei). No entanto, para concessão de medida liminar, 

e adoção do rito especial das ações possessórias há a necessidade que 

a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia, conforme determina o 

artigo 558 do CPC: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de 

reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a 

ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado 

na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, 

será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter 

possessório. (grifo nosso) No caso dos autos, a parte autora admite em 

sua inicial que o esbulho ocorreu ao final do ano de 2015, ou seja, quase 

dois anos antes da propositura da presente demanda, o que impede a 

concessão de liminar. Não é o caso de designação de audiência de 

justificação, pois esta se faz necessária para análise da liminar, nos 

termos do artigo 562 do CPC, o que não se aplica ao caso, por tratar-se de 

posse velha, em que há expressa proibição de concessão de liminar. 

Desta feita, ante o lapso temporal decorrido entre o suposto esbulho, e a 

propositura da ação, nos termos do artigo 558 do CPC, e não havendo 

pedido de antecipação de tutela, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR formulado pelo pelos autores sobre a Fazenda Soledade, 

com 1.172,5811 hectares, localizada no município de Juína. Quanto à 

alegação de litispendência, verifico que não há nos autos, elementos 

seguros para reconhece-la pelo que indefiro os pedidos formulados pelos 

requeridos que já compareceram aos autos. Determino ainda: 1. CITEM-SE 

os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 

dias (art. 335, CPC). 2. Expeça-se edital de citação de eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com prazo de 20 

(vinte) dias, e desde logo nomeio a Defensoria Pública para atuar na 

defesa destes. 3. DETERMINO que a parte autora tome providências para 

dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 4. Da mesma forma, cientifique-se o INTERMAT e o 

INCRA acerca do conflito instaurado, para manifestar eventual interesse. 

5. Dê ciência à Defensoria Pública, por se tratar de conflito coletivo 

envolvendo parte hipossuficientes, nos termos do art. 565, § 2°, do CPC. 

6. Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. Cuiabá, 17 de julho de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017765-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS PAULISTA - CDL PAULISTA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA OAB - MT22679/O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007756-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025868-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça – Id. 10197201 – juntada aos autos, requerendo o que 

entenderem de direito. – Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020742-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO PEDRO DALLAPRIA (EXECUTADO)

GUILHERME DALLAPRIA (EXECUTADO)

ELIZANE LUCIA LANGARO DALLAPRIA (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, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019767-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELITON PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

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

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

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 9813433 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028705-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011816-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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 dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013576-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS PEDRO CARVALHO OAB - SP338383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO BRASIL LTDA (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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 10404247 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027787-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

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

Petição do Perito Judicial Nomeado de Id. 14265213 a Id. 14265378, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007362-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LOPES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 10404405 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036646-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTOS 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)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11892281 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019606-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIL LOPES COELHO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019606-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDENIL LOPES COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 
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resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 
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informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme áudio apresentado na exordial, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. Designo o 

dia 28.09.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012841-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA DORNAS DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CARMO ROCHA OAB - MT0015334A (ADVOGADO)

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012841-74.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLARA DORNAS DUTRA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. A par da 

certidão de id 14264913, restituo os autos à Secretaria deste Juízo para o 

seu devido impulsionamento. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021357-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1021357-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA. - EPP 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais ou pedido de 

gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a 

juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de julho de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027883-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON RIBEIRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA IRIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

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

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

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 10509217 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015451-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO PEDRO DE ALMEIDA (AUTOR)

DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1000221-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA GRANADO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LEMOS DOS SANTOS (RÉU)

EDUARDO MESQUITA LEMOS DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME ARGUELHO MOURA OAB - MT0018520A (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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 10117363 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012841-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA DORNAS DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CARMO ROCHA OAB - MT0015334A (ADVOGADO)

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020281-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA OLINDA QUADROS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TISSALEIA LTDA - ME (RÉU)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (RÉU)

 

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

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

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

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017833-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004597-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SANTOS ROCHA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015182-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DO CARMO BATISTA (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, bem como no que dispõe o Provimento 

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022559-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI PINHEIRO (REQUERENTE)

LUCAS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018011-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLYRA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 10591576 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022726-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM APARECIDO GOMES JARDIM (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016186-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIQIUIS PIRIS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020071-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRON FERNANDES DIAS (EXECUTADO)

JOHANNA GEERTRUIDA SCHEL SCHRODER (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 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Certidão de Id. 14274854, postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006337-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017095-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE DE FATIMA MACHADO (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, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 10649708 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008284-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008284-44.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI RÉU: 

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO Vistos. Em que pese a 

carta de citação/intimação tenha retornado negativa (id. 14016974), o 

autor comunica que informou o réu da existência, bem como a data e hora 

da audiência de conciliação designada nos autos (id.14065973). Desta 

feita, aguarde-se a realização da audiência para em seguida avaliar a 

pertinência da redesignação ou não. Às providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016370-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMPOS AKERLEY (AUTOR)
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LUIS ENRIQUE MEDEIROS MOREIRA (AUTOR)

REGINALDO GONCALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

X-RAY - SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1016370-04.2018.8.11.0041 AUTOR: LUIS ENRIQUE MEDEIROS 

MOREIRA, REGINALDO GONCALVES DIAS, MARCELO CAMPOS AKERLEY 

RÉU: X-RAY - SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA - ME Vistos. A 

parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou aos autos documento que 

comprove a situação de necessitada. Diante do crescente número de 

pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para o seu deferimento, bem como 

diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça 

Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 dias, comprovar por meio de documentos a 

alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o 

recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se 

e concluso. Cuiabá 19 de julho de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito Documento assinado digitalmente conforme previsto no 

art.205,§2 do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029074-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKESSON EDUARDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/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)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11117379 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265891 Nr: 23571-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG FONSECA DE CASTRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO SILVA BOMFIM - 

OAB:228269/SP, CARLOS ALBERTO ARIKAWA - OAB:113031/SP, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JG FONSECA DE CASTRO ME, CNPJ: 

70523626000168. 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 3 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: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - 

Cobrança do valor de R$ 9.000,02 (nove mil reais e dois centavos) 

refernete à duplicadas não adimplidas pela executada.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . 

570/2006Código265891Vistos.Considerando as várias tentativas de 

localização do executado JG FONSECA DE CASTRO ME, infrutíferas, bem 

como o grande lapso temporal desde a propositura desta ação até a 

presente data, DEFIRO o pedido de citação por edital, nos termos do art. 

256, II e §3° do CPC/15.Cite-se o executado JG FONSECA DE CASTRO ME, 

por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 

20 (vinte) dias.Citado o executado por edital, e certificado a não 

manifestação no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, 

§2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial o 

Defensor Público que atua perante esta Vara.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2017.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY FERNANDA 

XAVIER BONFIM RAMOS, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 265891 Nr: 23571-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG FONSECA DE CASTRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO SILVA BOMFIM - 

OAB:228269/SP, CARLOS ALBERTO ARIKAWA - OAB:113031/SP, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 765555 Nr: 18260-05.2012.811.0041

 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: FREITAS E MOI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL 

PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLON ALVES DE MORAES - 

OAB:22948/O, MARCOS PAULO DA FONSECA - OAB:11.841, VINICIUS 

MAURICIO ALMEIDA - OAB:10.445

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

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

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

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811527 Nr: 18016-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

JOAMILTON CARLOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 30 de 606



 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774192 Nr: 27384-12.2012.811.0041

 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: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARASUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jenezerlau dos Santos - 

OAB:3.613-B, Nadson Jenezerlau Silva Santos - OAB:11623-A

 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, comprovar 

nos autos a distribuição das Cartas Precatórias expedidas. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 816558 Nr: 22995-47.2013.811.0041

 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: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORBOLETA 1 JOIAS E ACESSORIOS LTDA, 

RONALD VUOLO EUBANK, VITORIA COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE 

MODA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO 

GONÇALVES POLISEL - OAB:12.009, JULIO DE CARVALHO PAULA 

LIMA - OAB:90.461/MG, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21.451, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELL IVANESCIUC - 

OAB:215.953-SP, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, 

TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196

 Cód. 816558

 Vistos.

 Os requeridos de Borboleta 1 Jóias e Acessórios Ltda e Ronaldo Vuolo 

Eubank ao apresentaram contestação (fls. 103/14) refutaram as 

alegações da requerida Vitória Comércio de Acessórios de Moda LTDA. 

Outrossim, existe pedido de condenação da requerida Vitória Comércio de 

Acessórios de Moda LTDA nas penalidades da litigância de má-fé.

O atual CPC impede a prolação de decisões “surpresas” (art. 9º e 10 do 

CPC).

Assim sendo, evitando eventual alegação de nulidade, intime-se a 

requerida Vitória Comércio de Acessórios de Moda LTDA para, querendo, 

manifestar-se acerca da contestação e documentos que a acompanham, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Diga, ainda, o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, quanto aos 

documentos juntados pela requerida às fls. 138/151.

Às providências. Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2017-CNJ.

Cuiabá, 18 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 754283 Nr: 6253-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA CORREA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866049 Nr: 6414-20.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO VICTOR FREESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OASYS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR. - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, NARA REGINA - OAB:

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898410 Nr: 28654-03.2014.811.0041

 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: JANETE MARTINS TELESFORO COELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, José Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A

 Cód. 898410

Vistos.

Ao especificar provas a requerida pleiteou a produção de prova pericial.

 Houve determinação para que que a autora informasse quanto a eventual 

conserto do veículo, tendo em vista o pedido de prova pericial no mesmo 

(fls. 235). A requerente informou o concerto do veículo e juntou os 

documentos de fls. 236/242.

 Determinou-se manifestação da requerida (fl. 243), ao que a mesma se 

manifestou à fl. 244.

É o necessário relato. Fundamento e Decido.

O documento de fl. 240 não possui o condão de comprovar os danos 

materiais pleiteados na inicial. Note-se, que a demanda foi proposta em 

30.06.2014 (fl. 5vº) e o recibo, embora esteja datado de 20.10.2013 não 

acompanhou a inicial.

Outrossim, o documento de fl. 240 trata-se de mera cópia.

 Desta forma, em razão do estabelecido pelos arts. 9º e 10 do CPC que 

impedem a prolação de decisões “surpresas”, determino:

a) INTIME-SE a autora para que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos 

comprovante do pagamento e/ou transferência eletrônica da quantia 

apontada no documento de fl. 240;

Desde já, defiro a expedição dos ofícios pleiteados nos itens 2.4.1 e 2.4.2 

de fl. 232 pela requerida. Consigne nos aludidos ofícios o prazo de 10 

(dez) dias para resposta.

Com o transcurso dos prazos estabelecidos, certifique o necessário.

 Havendo apresentação dos documentos, intime-se as partes para 

manifestação em 10 (dez) dias comuns.

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência por se 

tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 18 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 73293 Nr: 6470-73.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 31 de 606



GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDI MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 73294 Nr: 6533-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDI MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325367 Nr: 25493-29.2007.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/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 sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907378 Nr: 35154-85.2014.811.0041

 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: IRMAR DE ARRUDA E SÁ CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IMIGRANTES, 

EMI-KA ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO com relação à 

requerida EMI-KA Assessoria de Condomínios, na forma do que 

estabelece o art. 485, VI do CPC. Condeno o autor ao pagamento de 

custas e honorários, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma 

do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC, ressalvando a condição de 

suspensão da exigibilidade face ao que estabelece o § 3º do art. 98. 

Doutro lado, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inaugural do autor, 

resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para o fim de condenar a requerida Condomínio do Edifício Imigrantes 

à prestação de contas relativas à gestão dos recursos obtidos através 

das taxas extras estabelecidas nos anos de 2010/2012, devendo exibir os 

livros atas das reuniões ordinárias e extraordinárias que instituíram as 

aludidas tacas, bem como balanços dos referidos valores quitados e a 

destinação dos referidos valores, juntando o que se fizer necessário, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que 

o autor apresentar (artigo 550, §5° CPC).Condeno a ré Condomínio do 

Edifício Imigrantes ao pagamento das custas e despesas processuais 

desta fase processual, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao 

disposto no § 8º do art. 85 do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, deve 

eclodir a segunda fase com o transcurso do prazo para o requerido 

apresentar as contas determinadas, independente de novas 

intimações.Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1181503 Nr: 44250-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GERALDO FERREIRA, GILCEZAR ZENY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGPARANÁ S/A, IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS JAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE - 

OAB:41.494, ALEXANDRE JORGE - OAB:41.494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERNANDO DAL PIZZOL 

- OAB:29.350/PR, ANA MARIA WOYCIECHOWSKI - OAB:60.889/PR, 

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI - OAB:15.839/PR, JOEL CRISTIANO 

GRAEBIN - OAB:42855/RS

 Vistos.

Considerando que conforme o artigo 455, §3º do CPC, 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. 

Devolva-se a presente deprecata, consignando as homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1250710 Nr: 21388-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDA DIAS DE OLIVEIRA, BARRALCOOL - 

USINA DA BARRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TARGINO - OAB:3476-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ledijane zandonadi - OAB:, 

SIDINEI GONÇALVES - OAB:2933

 Vistos.

 A deprecata foi encaminhada para oitiva da testemunha Cláudio Victor 

Freesz pelo autor e pela requerida Euda Dias de Oliveira (fls. 43/44). A 

redesignação da audiência em razão da ausência de conclusão do 

inquérito policial é impertinente, na medida em que a seara criminal e civil 

são independentes. Outrossim, a juntada do aludido documento (Inquérito 

Policial) deverá ser realizada na demanda principal e não na presente 

deprecata. Com relação a ausência de notificação este é um documento 

que pressupõe-se existir nos autos. Assim sendo, cabe à parte a juntada 

da aludida documentação, não sendo motivo para a redesignação do 

presente ato. Contudo, apesar dos aludidos aspectos é de se consignar 

que a testemunha arrolada não se faz presente na aludida oportunidade, 

apesar do ofício encaminhado. Assim sendo, em razão da exceção 

prevista no art. 455 do CPC, quanto a necessidade de intimação da 

testemunha funcionário público, defiro o pedido de redesignação da 

presente audiência para o dia 20.09.2018 às 14:30 horas. COMUNIQUE-SE 

o juízo deprecante, solicitando-lhe as intimações de estilo. OFICIE-SE o 

órgão no qual encontra-se vinculada a testemunha arrolada, para que 

efetue a apresentação do mesmo na respectiva data, sob pena de 

desobediência. INTIME-SE, pessoalmente, a testemunha através de oficial 

de justiça da aludida designação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736374 Nr: 32800-92.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO & XAVIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:46.304-MG

 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 sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801818 Nr: 8255-84.2013.811.0041

 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: VIRGÍNIO EPIFANIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS, NESTOR 

JOÃO DIEL FILHO, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Código 801818

Vistos

 Trata-se de ação de indenização interposta por Virginio Epifânio da Silva 

em desfavor de Afonso Rodrigues dos Santos e Nestor João Diel Filho, em 

razão de acidente automobilístico que vitimou o seu filho no dia 

13.03.2011, imputando ao primeiro requerido a condução do veículo que 

atingiu a moto conduzida pelo falecido e ao segundo demandado a 

propriedade. Imputou ao primeiro requerido a condução de modo 

imprudente, com consequente responsabilidade do segundo por ser 

proprietário do veículo e empregador do motorista. Pleiteou danos materiais 

(pensionamento em 1/3 do salário mínimo até a data do seu falecimento), 

bem como a condenação dos requeridos em danos morais, no equivalente 

a 250 salários mínimos.

 A pessoa jurídica Nestor João Diel EPP, através de seu representante 

legal Nestor João Diel, apresentou contestação (fls. 38/65) invocando de 

modo preliminar a ilegitimidade passiva do primeiro requerido em razão do 

falecimento do mesmo 02 (dois) meses antes da distribuição da demanda. 

Pugna, ainda, pela ilegitimidade passiva do demandado Nestor João Diel 

Filho, em razão do mesmo não existir, ressalvando-se, ainda, que o 

veículo envolvido no acidente narrado na inicial faz parte do patrimônio da 

pessoa jurídica contestante.

 O requerido efetuou denunciação à lide da seguradora Bradesco Seguros 

S/A, e no mérito imputou ao falecido culpa no acidente que lhe ceifou a 

vida, impugnando os documentos colacionados pelo autor, bem como o 

laudo da perícia. Pugnou, o demandado pelo abatimento do valor recebido 

a título de DPVAT e refutou os pedidos inaugurais. Com a contestação 

vieram os documentos de fls. 66/96.

Em razão do falecimento do requerido Afonso Rodrigues dos Santos o 

autor pugnou pela citação da “cônjuge inventariante” Eunice Ribeiro dos 

Santos, o que foi deferido (fl. 105), ao que a mesma apresentou 

contestação, acompanhada da pessoa de nome Jailson Ribeiro dos 

Santos, seu filho, suscitando a inexistência de abertura de inventário para 

partilha de bens do de cujus, ao que necessário seria a nomeação de 

administrador provisório, pugnando, então pela nomeação do filho em 

questão.

No mérito refutou a responsabilidade do de cujus no acidente narrado na 

inicial, rechaçando os pedidos formulados pelo autor. Com a contestação 

vieram os documentos de fls. 132/136.

Houve impugnação à contestação (fls. 139/142). Facultado às partes a 

especificação de provas (fl. 143), o requerido pugnou pela citação da 

litisdenunciada (fl. 144) e pleiteou a produção de provas (fls. 146/149 – 

depoimento pessoal do autor, prova documental, prova pericial), bem como 

a suspensão do feito até a regular citação da litisdenunciada. O 

requerente manifestou-se às fls. 150, pugnando pela produção de prova 

documental e testemunhal.

Determinou-se a citação da litisdenunciada (fl. 151). Após a citação a 

litisdenunciada apresentou contestação (fls. 159/181), aduzindo a 

ausência de contratação da cobertura de danos morais pelo requerido, 

bem como a necessidade de dedução dos valores já pagos, na hipótese 

de condenação do segurado. Argumenta, ainda, a ausência de 

comprovação da culpa do requerido/segurado e a improcedência dos 

pedidos realizados pelo autor. Com a contestação vieram os documentos 

de fls. 182/275.

O requerido apresentou impugnação à contestação da litisdenunciada (fls. 

278/290), assim como o autor (fls. 291/294). Facultou-se novamente a 

especificação de provas pelas partes (fl. 295), ao que o requerido se 

manifestou às fls. 296/303, assim como o autor (fl. 304) e a litisdenunciada 

(fl. 305/306).

É o necessário relato. Decido.

Com relação à ilegitimidade passiva do requerido Afonso Rodrigues dos 

Santos, esta não procede. Note-se, que o falecimento do mesmo se deu 

após o acidente narrado na inicial, inexistindo qualquer alegação de que 

este não conduzia o veículo à época dos fatos.

Nesse sentido, é óbvio que com o falecimento da parte legitimada para 

figurar na demanda o CPC estabelece que o Juízo determinará a “... 

intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, (...)” (inciso I, § 2º 

do art. 313 do CPC).

Portanto, o falecimento do requerido não gera “extinção” da legitimidade. 

Na realidade, o falecimento impõe a substituição da parte pelo espólio ou 

seus herdeiros. Note-se, que pela redação do art. 75, VII do espólio é 

representado pela inventariante.

 Registro, que o pleito de nomeação de “administrador provisório” não 

possui fundamento na presente demanda. A referida figura é destinada ao 

processo de inventário e partilha, antes da assinatura do termo de 

compromisso pelo inventariante, conforme redação do art. 613 do CPC.

No caso em tela, existe a alegação da ausência de inventário. O 

requerente, apesar de suscitar a existência de bens, não comprova a 

existência de inventário e a nomeação de inventariante apta a responder 

pelo espólio do falecido.

Friso, que a a existência da pessoa natural e conseqüentemente da sua 

personalidade jurídica termina com a morte, momento em que se abre a 

sucessão .

 Assim, como destaca o professor Hélio Tornaghi, "...o espólio tem sujeito 

(ou sujeitos) desde o primeiro momento, isto é, desde a morte do antigo 

dono. A determinação dos novos sujeitos é que se faz algum tempo 

depois da morte; a sucessão se opera no instante em que ocorre o 

passamento (CC, art. 1572)" ("Comentários ao Código de Processo Civil, 

vol. I/132, arts. 1º-153, Ed. Ver. dos Tribunais, São Paulo, 1974)."

 Por conseqüência, o vínculo material se opera de pleno direito podendo e 

devendo os sucessores exercer os atos de defesa dos seus direitos, 

principalmente quanto o inventário não é instituído de modo formal. 

Outrossim, juridicamente, o espólio ainda não existe, pois somente passa a 

existir com a abertura do inventário, e não havendo prova da abertura do 

inventário não há que se falar em espólio a ser representado pela 

inventariante ou administrador provisório.

 Na realidade, os bens que o falecido deixa à sucessão respondem por 

suas dívidas, figurando no polo passivo da lide os sucessores, enquanto 

não aberto o inventário.

 Nesse sentido,

 “AÇÃO DE COBRANÇA DIRIGIDA CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE 

ABERTURA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". 

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AÇÃO JULGADA EXTINTA "DE OFÍCIO" 

PELO TRIBUNAL, ANTE A ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO 

PREJUDICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Comprovado 

nos autos de que não houve abertura de inventário, o Espólio-Réu não tem 

legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. A ação deveria ter 

sido proposta contra os herdeiros do falecido. 3. Sentença de 

procedência cassada, em face da extinção da ação sem julgamento de 

mérito (artigo 267, VI, do CPC), apreciada de ofício pelo Tribunal 
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(parágrafo 3º, do artigo 267, CPC). 4. Ônus da sucumbência atribuído à 

apelada, autora da ação, por vencida na causa." (TA/PR, Ap. Cív. 

242888-8, 6ª Câmara Cível, Rel. Juiz Ruy Francisco Thomaz, j. em 

21/12/2004, DJ de 04/02/05)

 Portanto, deve figurar no polo passivo da demanda a cônjuge supérstite e 

o herdeiro do falecido, ou seja Eunice Ribeiro dos Santos e Jailson Ribeiro 

dos Santos, ao que determino:

a) RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, para constar no sistema “Espolio de 

Afonso Rodrigues dos Santos, rep. Por Eunice Ribeiro dos Santos e 

Jailson Ribeiro dos Santos”.

Com relação à ilegitimidade da pessoa física Nestor João Diel Filho, é de se 

ressalvar que a pessoa jurídica compareceu nos autos, apresentando 

documento que comprova a propriedade do veículo envolvido no acidente 

narrado na inicial (fl. 74), e apresentou defesa sobre os fatos imputados, 

revelando, assim, boa-fé e lealdade processual.

Doutro lado, é certo que o atual CPC estabelece no art. 338 o seguinte:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o 

responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 

(quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.”

Note-se, que o requerente em sua manifestação de fl. 99/101 pleiteou a 

substituição do polo passivo pela pessoa jurídica proprietária do veículo e 

que apresentou contestação nos autos.

 Assim sendo, determino:

b) SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO, na forma do que estabelece o art. 

338 do CPC, ao que determino a retificação do sistema APOLO para 

constar no polo passivo a pessoa jurídica Nestor João Diel EPP, devendo 

os dados da mesma ser inserido no sistema.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com resultado 

na extinção da demanda sem julgamento do mérito, e reconheço a 

necessidade de mera adequação do polo passivo, principalmente no 

sistema informatizado, na medida em que os legitimados (herdeiros do de 

cujus e pessoa jurídica proprietária do veículo) já apresentaram 

contestação nos autos.

Resolvidas as questões preliminares, passo a fixação dos pontos 

controvertidos, e nesse sentido, a discussão nos autos com relação à lide 

primária, cinge-se à existência ou não de responsabilidade dos 

demandados em arcar com as indenizações pleiteadas (moral e material) 

na exordial, bem como a comprovação da existência de dependência 

econômica do autor com o de cujus. Outrossim, encontra-se controvertido 

nos autos a alegação de culpa exclusiva da vítima formuladas pelo 

requerido e litisdenunciado.

Com relação à lide secundária, a discussão cinge-se à extensão da 

obrigação, na hipótese de condenação do segurado/requerido, devendo, 

ainda, ser definido se a responsabilidade por danos corporais a terceiros 

contratada, sem qualquer exclusão específica aos danos morais no 

certificado, impõe ou não obrigação solidária pela litisdenunciada quanto a 

eventual indenização por danos morais, tendo em vista a redação da 

Súmula 402 do STJ.

Ressalvo, desde já, que com relação à lide secundária em razão de estar 

em pauta discussão envolvendo contrato de seguro, aplica-se as normas 

do Código de Defesa do Consumidor em virtude da hipossuficiência do 

segurado em relação à seguradora.

Outrossim, existe pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo 

requerido em face a litisdenunciada. Friso, entretanto, que apesar da 

incidência do CDC, não existe obrigatório e automática inversão do ônus 

da prova, que em regra, é atribuído à parte que alega os fatos 

constitutivos (autor da demanda secundária) ou à parte que alega os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos (litisdenunciada, enquando 

requerida na demanda secundária), na dicção do art. 373 do CPC.

 Inverter o ônus da prova significa distribuí-lo de forma diversa da regra 

geral. A inversão do ônus da prova operada em favor do vulnerável é 

realizada quando presente a verossimilhança ou a hipossuficiência, 

utilizando-se as regras de experiência comum para seu reconhecimento, à 

luz do art. 6º, VIII, do CDC.

O fato é que, a inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não 

deverá ser banalizada pelos Pretórios, operando-se somente quando 

verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar 

os fatos narrados na inicial, o que não é o caso presente.

 Nesse sentido,

 “(...) - Ainda que reconhecida a relação de consumo, onde se 

vislumbraria teoricamente possível a inversão do ônus da prova, com o 

mitigar do princípio actori incumbit probatio, tem o instituto cabimento 

somente se a parte não consegue, pelos meios ordinários, a prova do fato 

que pretende produzir. Embargos conhecidos e desacolhidos.” (TJRS - 

EDcl 70004392924 - 10ª C.Cív. - Rel. Des. Paulo Antônio Kretzmann - J. 

27.06.2002)

 “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

DE LEASING C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO APRECIADO - 

VERIFICAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - NÃO 

VERIFICAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA CASSADA -(...) - A 

inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática nas relações 

de consumo, sendo necessária a verificação de seus requisitos: a 

verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência em 

relação à prova. - Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença 

cassada. (TJMG. Número do processo: 1.0024.07.658483-8/001. Relatora: 

MÁRCIA DE PAOLI BALBINO).

 Destarte, no caso presente, não me parece que haja flagrante 

desequilíbrio entre a autora e a requerida, no que tange às possibilidades 

de produção de provas.

 Assim, não cabe a inversão do ônus da prova no caso em tela, ao que o 

indefiro.

 Com relação aos pedidos de prova, merecem destaque que alguns não se 

revelam necessários e esclareço. Em primeiro lugar, o requerido pretende 

a “perícia técnica nas condições gerais trazidas pela lites denunciada (fls. 

206/275v) e confrontá-las com as folhas 77/77v dos autos” (fl. 299).

Note-se, que não há necessidade de “perícia técnica” para apuração para 

apurar descompasso entre o documento disponibilizado à parte pela 

seguradora e as chamadas “condições gerais”.

 Outrossim, o direito de requerer provas não ostenta ares de “direito 

absoluto e incontestável” das partes, encontrando limites no livre 

convencimento do magistrado responsável pela condução do processo, a 

quem incumbe indeferir as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias, assim como negar a produção de prova 

pericial quando não for necessária ao esclarecimento dos fatos e ao 

deslinde do processo, e nesse sentido o prof. Antônio Carlos Marcato 

pontifica:

“Os poderes do juiz relacionados à produção de prova não se referem 

exclusivamente à possibilidade de determiná-las ex officio. Verificada a 

inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve o julgador 

indeferi-las, para evitar que atos meramente protelatórios acabem 

retardando a entrega da tutela jurisdicional. Ao fazê-lo, estará 

simplesmente velando pela rápida solução do litígio (art. 125, II).” ( Código 

de processo civil interpretad o. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 385).

Desta feita, entendo que a prova em questão revela-se totalmente 

desnecessária.

 Com efeito,

“(...) 2. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, analisando os 

documentos carreados aos autos, conclui pela inutilidade de produção de 

prova testemunhal, nos termos do art. 400, I, do CPC. [...]” (EDcl no AREsp 

n. 136536/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 5-6-2012).

Assim sendo, indefiro o pedido de “perícia técnica” nas condições gerais 

apresentadas pela litisdenunciada, na medida em que a análise e validade 

destas dependerá da apreciação deste Juízo por ocasião do julgamento 

da lide.

O requerido pretende, ainda, que seja determinado ao requerente a 

“juntada do Inquérito Policial o qual deverá vir acompanhado da 

indispensável “perícia técnica”, sob pena de indeferimento da inicial.” (fl. 

302).

Ora, o inquérito policial eventualmente instaurado em razão do acidente 

narrado na inicial é elemento de prova, mas não é documento 

indispensável à propositura da demanda, na forma do que estabelece o 

art. 320 do CPC. Assim sendo, indefiro o pedido do item “II” de fl. 302, ao 

que faculto ao requerido a juntada do aludido Inquérito Policial, no prazo de 

10 (dez) dias.

Defiro a produção das seguintes provas úteis ao processo:

a) Prova documental pleiteada por ambas as partes, ressalvando a o 

estabelecido pelo art. 435 do CPC.

 a. Nesse sentido, determino:

i. Oficie-se ao INSS para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, os 

benefícios recebidos pelo autor, e em especial Pensão por morte e seu 

respetivo instituidor, conforme pleiteado pelo requerido;

ii. Oficie-se à Seguradora Líder para que informe, no prazo de 10 (dez) 

dias, se houve eventual pagamento do seguro obrigatório - DP–AT em 
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razão do acidente que culminou no óbito da pessoa de nome Roberto 

Oliveira da Silva em 13.03.2011, devendo ser encaminhado em conjunto 

com o ofício a certidão de óbito de fl. 16.

b) Prova pericial de perícia de engenharia de tráfego visando apurar as 

condições do acidente e a eventual culpa exclusiva da vítima, conforme 

pleiteado pelo requerido (fl. 296/297).

Visando a produção da referida prova pericial, nomeio a empresa Real 

Brasil Consultoria, especialista em perícias técnicas judiciais, com 

endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 

Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 3052-7636, para realizar a 

perícia pleiteada nos autos, motivo pelo qual determino:

b.1) Intime-se as partes (requerente, requeridos e litisdenunciado) a 

cumprir o determinado no § 1º, I, II, e III do art. 465 do CPC , no prazo de 15 

(quinze) dias.

b.2) Transcorrido o prazo fixado no item anterior, certifique quanto à 

apresentação de assistentes técnicos e/ou quesitos pelas partes;

b.2.1) Intime-se a empresa nomeada acerca do encargo estabelecido 

nesta ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os 

profissionais que cumprirão escrupulosamente o encargo que lhe(s) foi 

cometido - realizará a pericia determinada -, independentemente de termo 

de compromisso (art. 466, CPC), devendo informar a qualificação 

correspondente do(s) perito(s), apresentando currículo com comprovação 

de eventual especialização, e endereço eletrônico para onde serão 

encaminhadas as intimações pessoais (inciso III do § 2º do art. 465 do 

CPC), bem como a(s) sua(s) inscrição(ções) na respectiva ordem de 

classe, e a respectiva proposta de honorários, na forma do que 

estabelece o § 2º do art. 465 do CPC;

b.2.2) Apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes, para 

que se manifestem em 05 (cinco) dias, ao que fixo, desde já, que 

inexistindo impugnação deve o requerido Nestor João Diel EPP proceder, 

no respectivo prazo, o depósito dos honorários periciais (§ 1º, art. 95, 

CPC), efetuando comprovação nos autos, sob pena de dispensa da 

perícia em razão da preclusão;

b.2.3) Efetuado o depósito dos honorários periciais, deverá(ão) o(s) 

perito(s) ser(em) intimado(s) para dar início aos trabalhos, no prazo de 05 

(cinco) dias, informando nos autos a data de início dos trabalhos, que 

deverá ser informado às partes, conforme preconiza o art. 474, CPC.

O laudo pericial deve ser apresentado 30 (trinta) dias após o início dos 

trabalhos pelo perito judicial.

 Com a apresentação do laudo pericial, intime-se as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca da aludida prova, com 

a apresentação de eventual parecer dos assistentes técnicos (§ 1º do art. 

477, CPC).

c) Prova oral (depoimento pessoal do autor, pleiteado pelo requerido e 

prova testemunhal pleiteada pelo requerente).

Ressalvo, que a designação da audiência de instrução será realizada 

após a perícia, evitando-se, assim, inversão da ordem estabelecida no art. 

361 do CPC.

Declaro o feito saneado.

Por fim, apesar do saneamento realizado nesta ocasião, é certo que a 

seguradora apresentou proposta de acordo (fl. 306).

Desta forma, ANTES DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES SUPRA, 

INTIME-SE o autor para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca da proposta de acordo apresentada pela litisdenunciada.

 Na hipótese de inércia do autor presumir-se-á a recusa ao acordo 

apresentado.

Transcorrido o referido prazo, certifique o necessário e inexistindo 

manifestação ou havendo recusa expressa do autor, proceda-se ao 

imediato cumprimento das determinações exaradas quanto ao saneamento 

do feito, independente de nova conclusão, expedindo-se os ofícios 

determinados e adotando-se as providências necessárias para realização 

da perícia ordenada.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 0/2018-CNJ.

Cuiabá, 18 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Superior Tribunal de Justiça

Revista Eletrônica de Jurisprudência AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

143.525 - SC (2012/0053029-4) RELATORA :MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER E OUTRO(S) 

AGRAVADO : ALFONSO SCHULZE E OUTRO ADVOGADO : HÉLIO 

MARCOS BENVENUTTI DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que 

negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, 

alínea “a”, da Constituição Federal, interposto em face de acórdão assim 

ementado (e-STJ fl. 293): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 

RECURSO DO AUTOR PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA. LIDE 

PRINCIPAL. CULPA DA RÉ DEMONSTRADA, NA MODALIDADE DE 

IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA. 

ACIDENTE QUE REDUZIU A CAPACIDADE LABORAL DO AUTOR. 

CONDIÇÃO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. 

DANO MORAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE. LIDE 

SECUNDÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO. 

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE 

SEGURO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO 

SEGURADO QUANTO À RESTRIÇÃO. COBERTURA ABSORVIDA PELA 

GARANTIA AOS DANOS CORPORAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A parte agravante alega violação aos artigos 

757, 760 e 781 do CC e 27 do CDC. Sustenta que o segurado contratou 

apenas as coberturas para danos materiais e corporais/pessoais, nada 

constando no campo destinado para contratação de danos morais. Afirma 

que também há cláusula expressa no manual do segurado excluindo a 

cobertura por dano moral. Afirma que o CDC permite a existência de 

cláusulas limitativas de direitos no contrato de adesão, quando de fácil 

compreensão. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. A partir 

da análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que o Tribunal 

de origem assim consignou (e-STJ fl. 301/302): A litisdenunciada alega 

que o contrato de seguro firmado com a ré não abrange a obrigação de 

indenizar em face de danos morais e estéticos, estando a cobertura 

delineada na apólice apresentada à fl. 90. Tal situação resultaria na sua 

desoneração, no tocante a tais verbas. O entendimento que adoto, na 

linha da corrente predominante, todavia, é diverso: havendo precisa 

descrição da responsabilidade por danos corporais a terceiros, sem 

qualquer exclusão específica aos danos morais e estéticos no certificado, 

é de se ter que estão estes absorvidos por aqueles. (...) Note-se que 

existente campo próprio para indicação da eventual cobertura por danos 

morais na apólice de fl. 90, não preenchido; tal omissão, em formulário 

produzido unilateralmente pela seguradora e sem a devida comprovação 

de concordância do segurado, cede em favor da largueza do conceito que 

hoje é dada aos danos corporais. O mesmo se diz em relação às 

restrições apresentadas nas instruções gerais de fls. 62-89, as quais 

igualmente não contam com demonstração de ciência e anuência do 

contratante. Verifica-se, portanto, que rever a conclusão a que chegou o 

acórdão recorrido, no sentido pretendido pela recorrente, demandaria 

inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos que encontram óbice 

nos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. Com efeito, observo que o 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte 

Superior, nos termos da Súmula 402 do STJ, segundo a qual o contrato de 

seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula 

expressa de exclusão. Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. Ademais, 

anoto que o acórdão recorrido concluiu que a apólice, a qual possui 

indicação da cobertura para danos morais (que não foi preenchida), foi 

produzida unilateralmente pela seguradora sem a devida comprovação de 

ciência e anuência do segurado, o mesmo ocorrendo em relação às 

restrições apresentadas nas instruções gerais. Tais fundamentos, no 

entanto, não foram objeto de impugnação específica pelas razões do 

recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, segundo 

a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida 

assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange 

todos eles. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 30 de março de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI Relatora

 Documento: 46144657 Despacho / Decisão - DJe: 08/04/2015

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 94369 Nr: 11381-31.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI ADMINISTRADORA DE PLANOS DE 
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SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10384/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904296 Nr: 33057-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPA PIZZA E CIA LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, para condenar o requerido condenar o requerido 

ao pagamento de dano material, no montante de R$ 3.546,00 (três mil 

quinhentos e quarenta e seis reais), corrigidos pelo INPC desde o 

desembolso do referido valor pelo autor, acrescido de juros legais de 1% 

ao mês, a partir da citação.Considerando que a requerente decaiu de 

parte mínima do pedido, face ao estabelecido pelo parágrafo único do art. 

86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o 

tempo despendido, tudo com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais e o estabelecido pelo art. 

611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 98609 Nr: 13498-92.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTROGILDO SETTINI PESSOA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOME CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 

LTDA, CLOVIS GALANTE FILHO, FERNANDO GALANTE FILHO, JMG 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, Haroldo de Moraes Júnior - 

OAB:6.208/MT, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:6063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865884 Nr: 6278-23.2014.811.0041

 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: ODEMIR FERREIRA SOARES

 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:9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345658 Nr: 15650-06.2008.811.0041

 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: ROSAN CALAZANS DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715558 Nr: 9565-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELE SACRE MUTRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BATISTA, EDNA MARIA 

PASSARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1059342 Nr: 50683-13.2015.811.0041

 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: WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 50683-13.2015.811.0041

Código: 1059342

Vistos e etc.

Intime-se o autor para que, em 10 (dez) dias, se manifeste quanto a 

devolução do A.R. de p.39 com a anotação de “endereço insuficiente”, 

devendo requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 28 de outubro de 2016.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072904 Nr: 56613-12.2015.811.0041

 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: SHIRLEY LOPES PINTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FABIOLA PADILHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIOLA PADILHA 

DIAS - OAB:11.256-O

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756101 Nr: 8182-49.2012.811.0041

 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: ELAINE CRISTINE OZÓRIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908669 Nr: 35956-83.2014.811.0041

 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: ELTON DE AQUINO, VICENTINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - 

OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 Pelo exposto, especialmente com fundamento nos arts. 186 e 734 ambos 

do CC/2002, c/c com o art. 14 do CDC e art. 37, §6°, da CF, julgo em parte 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, condenando 

a requerida PANTANAL TRANSPORTES URBANOS ao pagamento de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização pelos danos 

morais, ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.Considero a sucumbência 

mínima do autor, ao que face o disposto no parágrafo único do art. 86, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe 

o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 750104 Nr: 1806-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSISA INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO WALL STREET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILIAN NORIO MISSAWA - 

OAB:38.806/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARÉ OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:4276-MT, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 120107 Nr: 1021-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011, Thompson José de Oliveira - OAB:11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735

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

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333916 Nr: 4426-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Ante todo o exposto, face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 

11.101/2005, ao que JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I c/c 485, IV, 

todos do NCPC.Proceda-se, entretanto, o levantamento dos valores 

depositados em Juízo até o patamar de R$ 45.206,51 (quarenta e cinco mil 

duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos). Expeça-se o 

competente alvará, para levantamento dos valores bloqueados nestes 

autos pela executada. 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.Havendo saldo insuficiente para quitação do débito na conta 

judicial, deve ser expedida certidão de crédito da exequente, possibilitando 

a respectiva habilitação junto ao Juízo Recuperacional da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ.P.R.I. Com a expedição do 

alvará e da eventual certidão de crédito, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865741 Nr: 6185-60.2014.811.0041

 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: CINTIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA, AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 Vistos

Em primeiro lugar, está correta a autora em sua manifestação de fls. 

208/209 ao afirmar que no presente feito inexiste pedido de inversão da 

cláusula penal, não estando, portanto, os autos afetados pelo Resp. 

1.614-721-DF, ao que retomo o regular andamento do feito.

Em segundo lugar, desentranhe-se a petição de fls. 180/190 e os 

documentos que a acompanham (fls. 191/198) eis que não pertencem ao 

presente feito, devendo ser procedida a imediata juntada ao feito correto.

Em terceiro lugar, é certo que a requerida constituiu como procuradores 

nos autos os causídicos Rafael Milen Mitchell e Daniel Pereira da Costa 

(procuração de fl. 159/160). Denote-se, ainda, que o causídico Rafael 

Milen Mitchell substaleceu os poderes recebidos, com reserva aos demais 

causídicos que atuavam em seu escritório, conforme se verifica de fl. 164.

Note-se, entretanto, que o escritório "Mitchell & Pereira da Costa 

Advogados Associados" comunicaram renúncia aos poderes que lhes 

fora outorgado (fls. 202/204).

Buscando evitar alegações de nulidade , determino a intimação do 

requerido, para que no prazo de 10 (dez) dias constitua novo procurador 

nos autos, sob pena de ser considerado revel , na forma do que 

estabelece o inciso II, do § 1º do art. 76 do CPC.

Transcorrido o prazo fixado, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779391 Nr: 32844-77.2012.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA RS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 [...] Diante o exposto, recebo os presentes embargos e lhes dou 

provimento parcial , atribuindo efeitos modificativos, como me permite o art. 

463, II do CPC para sanar a obscuridade existente na sentença de fls. 72, 

ACLARANDO a decisão, passando a sua parte dispositiva a ter o seguinte 

teor:“condenando a ré CERÂMICA RS LTDA ME no pagamento das faturas 

em atrasos, no valor de R$ 16.428,26 (dezesseis mil quatrocentos e vinte 

e oito reais e vinte e seis centavos), sobre o qual deverão incidir juros de 

mora de 1% ao mês, sem capitalização e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do inadimplemento de cada fatura”No mais mantem incólume 

a sentença objurgada.Intimem-se.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903407 Nr: 32414-57.2014.811.0041

 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: LEDUINA BARROS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

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

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fls. 307. Nada mais.

Cuiabá,19 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911343 Nr: 37737-43.2014.811.0041

 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: DENIS MARQUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n. 37737-43.2014

Código 911343

 Vistos.

 Considerando a decisão de fls. 174, intime-se o perito para que devolva o 

valor recebido à titulo de honorário pericial, conforme se vê às fls. 

156/157, no prazo de 10 dias. Cumprida a decisão retro, expeça-se o 

competente alvará em favor da ré.

 Expeça-se o necessário.

 Após, arquive-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de novembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034656-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE 

SANTA MARIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034656-64.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: 

APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE 

SANTA MARIA Vistos. Face a petição do requerido do id. 14232094 e 

documentos que a acompanham (id. 14232123 - Pág. 1), bem como a 

anuência do requerente através da petição do id. 14261623, HOMOLOGO 

a desistência da parte ré do recurso de apelação Interposto (ID. 

13700199) com a finalidade de "inverter o ônus sucumbencial, para que 

este recaia somente em desfavor da autora (Energisa), ..." (item "a" do id. 

13700199 - Pág. 9) ou para alternativamente arbitrar a sucumbência da 

autora de modo parcial, estabelecendo "...em 50% para cada parte, 

vedada compensação." (item "b" do id. 13700199 - Pág. 9) Ante a 

manifestação de ambas as partes nos autos, evidencia-se o trânsito em 

julgado da r. sentença proferida nesta ocasião. Outrossim, desnecessário 

aguardar prazo de recurso da presente decisão, na forma do que 

estabelece o Prov. 68/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, na 

medida em que ambas as partes pugnam pelo levantamento e concordam 

com os valores e percentuais a serem levantados. Outrossim, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, cumprindo-se as 

determinações já exardadas, relativamente ao levantamento do valor 

consignado em favor da ré, conforme pleiteado, deduzido os honorários 

advocatícios sucumbenciais e as custas e despesas processuais em 

favor da autora. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se e em seguida, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021658-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TADEU EVANGELISTA CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por 

instituição financeira, com fulcro na Lei n. 9.514/1997, que trata da 

alienação fiduciária de imóvel, distribuída para esta Terceira Vara Cível. 

Não obstante, com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas 

Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja competência restou 

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

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

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

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

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

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

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

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

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

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

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

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

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

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

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

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

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

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de reintegração de posse, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro na Lei n. 9.514/1997. Desta feita, DECLINO, de 

ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do Provimento n. 

4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019306-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA DE SOUZA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019306-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

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

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 

11:15h, Sala: Conciliação 08, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

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

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

06 de julho de 2019. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904676 Nr: 33329-09.2014.811.0041

 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: IVANETE RIBEIRO MAGALHÃES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NICANOR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINA ISABELE RIBEIRO - 

OAB:18.000-A

 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. 72, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768484 Nr: 21380-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->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: STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA GRÁFICA BRINDES EXCELENTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA GALINDO VANALLI - 

OAB:10982, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - 

OAB:6063

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 579/585, no valor de R$ 

14.800,00, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055254 Nr: 48885-17.2015.811.0041

 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: CLAYTON MICHAEL LIMA DOS ANJOS

 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

 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. 128/132, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADO, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 749/755, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012665 Nr: 28651-14.2015.811.0041

 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 APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 223/225, no valor de R$ 

10.000,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938673 Nr: 53978-92.2014.811.0041

 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: BODS, GRAUCIENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, LOJAS ESTUDIO 

Z

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:OAB/PR 38.266, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE 

MORAES FERREIRA - OAB:7622/DF, MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA SHOPPING TRÊS 

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

para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905522 Nr: 33930-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY ROSA DA GUIA, REGINALDO DE FIGUEIREDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULO AUTOMOTORES, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12574/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 292/294, no valor de R$ 

10.000,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902944 Nr: 32027-42.2014.811.0041

 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: EVALDO PEREIRA FURQUIM, ARLENE BECKER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELESTINO DOS SANTOS

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

OAB:18218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808790 Nr: 15263-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA EMPREENDIMENTOS E LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO CARVALHO JUNIOR - 

OAB:24197, OTO LIMA NETO - OAB:24196, WILLIAN POSCA PIVOTTO 

- OAB:18.634/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, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063745 Nr: 52639-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA IVAN LTDA, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU SOSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314/MT, PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB: 8.988/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/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), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843062 Nr: 47004-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MARIA DA SILVA SOARES, OSEIAS 

ALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO EULÁLIO FERNANDES - 

OAB:29.722 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SHOFFEN - OAB:10.657/MT

 Intimo o advogado Marcos Alexandre Schoffen, OAB/MT nº 10.657, para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788878 Nr: 42870-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR ESTEVES DE FREITAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 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 sobre a petição de 

fls. 256/281, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021872-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTHOS XAVIER RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021872-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PORTHOS XAVIER RODRIGUES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que promove PORTHOS XAVIER 

RODRIGUES em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO. Consta da petição inicial que o requerente é integrante do plano 

de saúde da requerida (plano n. 563256001098004) e que na noite do dia 

19/07/2018 dirigiu-se ao Hospital Santa Rosa, nesta capital, com fortes 

dores. Afirma que após a realização de exames, recebeu diagnóstico de 

apendicite aguda, necessitando ser internado de imediato e submetido a 

uma cirurgia de urgência/emergência por se tratar de quadro grave com 

risco de complicação elevada que pode leva-lo a morte. Contudo, o 

procedimento não foi autorizado pela requerida sob a justificativa de que o 

autor está cumprindo o período de carência. Pretende a antecipação de 

tutela para o fim de obter a realização imediata dos procedimentos 

indicados. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso, porém, tratando-se de 

antecipação de tutela específica, prevista no artigo 497 do CPC e 84,§ 3º, 

do Código de Defesa do Consumidor, limita-se, para sua concessão, a 

análise da relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final, vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha por 

objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (...) 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 3º, Sendo relevante o fundamento da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 

conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o 

réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer 

tempo, em decisão fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 

8.952, de 13.12.1994)”. Como se vê, dispõem os artigos 497 do Código de 

Processo Civil e 84, do Código de Defesa do Consumidor, que na ação que 

tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação, inclusive liminarmente, ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. Sobre a cobertura de atendimento dos planos de 

saúde, o artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, aduz: “Art. 35-C. É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará 

publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados 

os termos de adaptação previstos no art. 35.” Na espécie o relevante 

fundamento da demanda vem demonstrado pelas informações que 

constam no laudo médico acostado (Id. 14261446), e comprovante de 

recusa da cobertura (Id. 14261439). O justificado receio de ineficácia do 

provimento final decorre do risco de manutenção do estado atual, com a 

negativa de cobertura de procedimento necessário à manutenção da 

saúde da paciente. A apendicite (quadro que acomete o requerente) não é 

situação que possa ser postergardo, sendo certo que a demora no 

atendimento pode gerar o óbito do autor. In casu, restou incontroverso a 

relação contratual entre reclamante e reclamada, bem como a urgência 

que o caso requer, haja vista o requerente estar acometido com apendicite 

aguda, necessitando urgentemente da realização de cirurgia. Ante o 

exposto, CONCEDO a tutela de urgência específica liminarmente para o fim 

de determinar que a requerida autorize, IMEDIATAMENTE e se maiores 

burocracias, a realização da cirurgia de apendicite aguda e demais 

procedimentos necessários ao pronto reestabelecimento do requerente, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco reais), sem 

prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual 

descumprimento à decisão judicial. Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 10/09/2018, às 11:30h – 

Conciliação: Sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado dos autores 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 
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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). Nos termos no art. 104, do CPC, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para a exibição da procuração do patrono do autor. 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Em face da urgência sirva-se a presente de mandado. 

Distribua-se ao Oficial Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 

de julho de 2018. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019204-77.2018.8.11.0041

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:

GILBERTO TRINDADE DORNELES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019204-77.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

patrono da autora para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a juntada do 

comprovante do depósito bancário. Apresentado o documento nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se ao Juízo 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, 18 de julho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016002-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016002-92.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

ANDERSON DE SOUZA SALES, ajuizou ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A inicial foi instruída com diversos documentos. 

Indeferido o pedido de tutela de urgência, o autor requereu a desistência 

do feito no ID 11527047. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT, proposta por ANDERSON DE SOUZA SALES 

em desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O autor 

desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do mérito. O réu 

sequer foi citado. Desta forma desnecessária a concordância da parte 

contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pelo autor. Contudo, 

fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. Deixo de 

condená-lo nos honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citado. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016011-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARY SOUZA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016011-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. ROSMARY 

SOUZA DA COSTA, ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. A inicial foi instruída com diversos documentos. Indeferida a 

tutela de urgência, o autor requereu a desistência do feito no ID 11527047. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, 

proposta por ROSMARY SOUZA DA COSTA em desfavor PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O autor desistiu do feito e 

requereu a sua extinção sem resolução do mérito. O réu sequer foi citado. 

Desta forma desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao 

pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do 

NCPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas isentas. Deixo de condená-lo nos 

honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citada. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016017-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016017-61.2018.8.11.0041 Vistos e etc. RAEL DOS 

SANTOS, ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A inicial 

foi instruída com diversos documentos. Indeferida a tutela de urgência, o 

autor requereu a desistência do feito no ID 11527047. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, proposta por RAEL DOS 

SANTOS em desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. O autor desistiu do feito e requereu a sua extinção sem 

resolução do mérito. O réu sequer foi citado. Desta forma desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do NCPC, homologo a desistência 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. 

Custas isentas. Deixo de condená-lo nos honorários sucumbenciais, eis 

que o réu sequer foi citada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016352-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BRAGATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016352-80.2018.8.11.0041 SENTENÇA MARCOS 

VINICIUS BRAGATTO, ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. A inicial foi instruída com diversos documentos. Indeferida a 

tutela de urgência, o autor requereu a desistência do feito no ID 11527047. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, 

proposta por MARCOS VINICIUS BRAGATTO em desfavor PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O autor desistiu do feito e 

requereu a sua extinção sem resolução do mérito. O réu sequer foi citado. 
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Desta forma desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao 

pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do 

NCPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas isentas. Deixo de condená-lo nos 

honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citada. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003543-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ORTEGA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIEBRANTZ ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003543-58.2018.8.11.0041. Trata-se de 

ação de rescisão de contrato c/c danos morais e antecipação de tutela 

proposta por Fernanda Ortega Lopes contra Viebrantz Estruturas 

Metálicas EIRELI – ME e o Condomínio Residencial Ímola, todos qualificados 

nos autos. A autora afirma ser proprietária do apartamento n. 15, Torre 4, 

do Residencial Ímola, situado na Rodovia Emanuel Pinheiro, em Cuiabá – 

MT. Informa que o réu Condomínio Residencial Ímola celebrou com a 

empresa ré Viebrantz Estruturas Metálicas contrato de prestação de 

serviços para construção de estrutura metálica de cobertura de 115 

garagens, além de pintura e instalação de iluminação elétrica. No contrato 

constou que o prazo para cumprimento da obrigação de construção da 

cobertura das garagens seria de 150 dias, a contar do dia 01/04/2017 e 

que em caso de não cumprimento seria aplicada multa de 2%. Aduz que a 

empresa ré Viebrantz não pôde concluir os serviços em virtude da falta de 

autorização/licença da Prefeitura do Município de Cuiabá, evidenciando a 

sua má-fé, uma vez que inicialmente afirmou já possuir referida licença. 

Não obtendo a solução do conflito de forma amigável, propõe a presente 

em que requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a 

primeira ré promova a imediata devolução do valor pago e que seja 

declarada a rescisão contratual, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento. Ao final, requer a procedência do pedido de rescisão 

contratual e a condenação da primeira ré ao pagamento de multa de 2%, 

além de indenização por danos morais e devolução da quantia paga. 

Intimada, a autora emendou a inicial (ID’s 11869529, 12726843 e 

14154169). É o relatório. Fundamento. Decido. Defiro as emendas à 

petição inicial. Infere-se dos autos que a autora, proprietária e moradora 

do apartamento n. 15, Torre 4, do Condomínio Residencial Ímola, localizado 

na Rodovia Emanuel Pinheiro, em Cuiabá – MT, requer a rescisão do 

contrato de prestação de serviços firmado entre o Condomínio Residencial 

Ímola e a empresa Viebrantz Estruturas Metálicas EIRELI – ME. Argumenta 

que o objeto do contrato era a construção de 115 garagens no Condomínio 

Residencial Ímola, dentro do prazo de 150 dias, a contar do dia 

01/04/2017. Em razão da falta de autorização/licença por parte da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá, o cumprimento da obrigação não foi 

possível. In casu, observa-se que à autora falta legitimidade para requerer 

a rescisão do contrato firmado pelo Condomínio e a empresa Viebrantz, 

pois, embora seja a mesma condômina, não possui legitimidade para, 

sozinha, pleitear a rescisão de um contrato que foi celebrado pelo síndico 

em representação a todos os condôminos. Da análise dos documentos 

apresentados, em especial das Atas das Assembleias, constata-se que o 

Condomínio não tem se mostrado omisso, pelo contrário, são várias as 

reuniões em que o assunto em questão foi tratado (ID’s 14154220, 

14154206 e 14154181). Inclusive, na Assembleia realizada em 22 de 

fevereiro de 2018 os condôminos presentes ratificaram a decisão 

anteriormente tomada de que o Condomínio irá providenciar a propositura 

de ação judicial contra a empresa Viebrantz. Desta feita, verifica-se a 

clara ilegitimidade ativa da autora para esta causa. Ora, é cediço que parte 

legítima é aquela a quem os efeitos do provimento jurisdicional é 

direcionado, devendo o feito ser extinto quando não preenchido tal 

condição, conforme ensina o professor Alexandre Freitas Câmara, em sua 

obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. I: “A primeira das “condições 

da ação” é a legitimidade das partes, também designada legitimatio ad 

causam. Esta pode ser definida como a “pertinência subjetiva da ação”. 

Em outros termos, podemos afirmar que têm legitimidade para a causa os 

titulares da relação jurídica deduzida, pelo demandante, no processo. (...) 

Esta é a regra geral, em nosso direito, segundo a qual será legitimado a 

atuar tão-somente o titular do interesse levado a juízo pela demanda, 

razão pela qual fala-se nesta hipótese, em legitimidade ordinária. (...) A 

ausência de qualquer das “condições”, no fenômeno tradicionalmente 

designado por “carência da ação”, levará – como já afirmado – à extinção 

anômala do processo, ou seja, à prolação de sentença terminativa, que 

extingue o processo sem resolução do mérito.” (9. ed. rev. e atual. 

segundo o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. 

p. 123 e 124. Negritei.) As condições da ação são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do processo, sem as quais é impossível chegar ao 

provimento de mérito, conforme lição de Alexandre Freitas Câmara: “As 

“condições da ação”, como visto, são requisitos exigidos para que o 

processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de 

qualquer delas leva à prolação de sentença terminativa, ou seja, de 

sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a 

chamada “extinção anômala do processo”.” (9. ed. rev. e atual. segundo o 

Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 122. 

Negritei.) Ressalta-se que referida matéria é de ordem pública, a respeito 

da qual o juiz tem o poder-dever de se pronunciar ex officio, a qualquer 

tempo e grau de jurisdição, eis que insuscetível de preclusão (art. 485, § 

3º). Posto isto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” e, por 

se tratar de condição da ação, JULGO EXTINTO o processo sem 

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

Civil. Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, 

como defiro à mesma os benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONARDO LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000703-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

advogado Halison Rodrigues de Brito via DJE, para fim ciência da 

revogação, noticiada na petição de ID13710272. Após, intime-se o autor, 

através da Defensoria Pública, para que se manifeste sobre a 

possibilidade de utilização da pericia realizada na conciliação, para fins de 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025922-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATICCO SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, IV, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para 

proceder a intimação da parte autora para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória de ID 14239534, e comprovar a sua distribuição e preparo 

no Juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 19 de julho de 

2018 MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 43 de 606



Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019338-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NONATO DA SILVA (EXEQUENTE)

EDUARDO NONATO DA SILVA (EXEQUENTE)

FLORISVALDO NONATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1019338-07.2018.8.11.0041 DESPACHO Os autores, 

qualificados como funcionários públicos, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrarem que necessitam do referido benefício. Portanto, nos termos 

do art. 99, § 2º do CPC, intime-os para emendar a inicial no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que fazem jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1020232-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA OAB - MT9.355 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020232-80.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial indicando o endereço de seu domicílio, bem 

como endereço eletrônico de ambas as partes. O autor também deverá 

apresentar cópia legível de todos os comprovantes de pagamentos 

efetivados em favor da ré e, se possível, dos procedimentos até então 

realizados. Em igual prazo deverá, ainda, demonstrar que necessita dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, o que pode ser feito através 

da cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, 

sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, 

rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1020409-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA HIPOLITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DEVILLART AGUIAR JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020409-44.2018.8.11.0041. Nos termos 

do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, determino 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a devida 

organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, em 

especial no que diz respeito à petição inicial. Cumprida a determinação, 

façam-me os autos conclusos. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1021388-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GOMES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021388-06.2018.8.11.0041. DESPACHO A parte 

autora relata ter adquirido da ré 10 contas nos planos Adcentral Family, no 

valor de R$ 2.850,00 cada, totalizando R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais), porém, requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, 

intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Registro, para fins 

de esclarecimento, que em se tratando de ação autônoma objetivando o 

cumprimento de título judicial, e não apenas de uma fase do processo de 

conhecimento, faz-se necessário o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (Ap 

80614/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

18/12/2017). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018. Ana Paula da V. 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021590-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/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: 1021590-80.2018.8.11.0041. DESPACHO O autor 

requer a concessão de liminar para determinar à ré que se abstenha de 

interromper o fornecimento dos serviços de água/esgoto na Unidade 

Consumidora matriculada sob n. 484590 em virtude do não pagamento das 

faturas de junho e julho/2018, pois alega que os valores cobrados são 

abusivos. Posto isto, intime-se o autor para apresentar Histórico de 

Consumo e de Pagamento dos últimos 6 (seis) meses, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (artigo 320 e 321, CPC). No mesmo prazo, 

deverá o autor trazer aos autos documentos que comprove não possuir 

condições financeiras de efetuar o recolhimento das custas judiciais 

(cópia dos três últimos holerites ou declaração de Imposto de Renda). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019860-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 

DA SAUDE EM MACEIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA MOURA OAB - AL7730 

(ADVOGADO)

LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES OAB - AL9826 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019860-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante a 

ausência da petição inicial e procuração, intime-se a exequente para 

apresentar os documentos exigidos no art. 260, II do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em igual prazo, deverá o patrono da exequente apresentar 
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nos autos o comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a juntada do comprovante do depósito bancário. Apresentado os 

documentos nos termos acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, 

devolva-se ao Juízo 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, 16 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019971-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN FONSECA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS YANO MOREIRA DO CANTO OAB - MS13080 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES MELLA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019971-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

pedido de justiça gratuita na exordial, 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, 16 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020497-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LUIS PELISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ OAB - SC8264 (ADVOGADO)

JESSYCA MARA GAUSMANN PRIEBE OAB - SC48935 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIO SIQUARA DE ANDRADE (REQUERIDO)

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020497-82.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

patrono da autora para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a juntada do 

comprovante do depósito bancário. Apresentado o documento nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se ao Juízo 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, 19 de julho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006864-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE APARECIDA BARBOZA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006864-04.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011572-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE SOUZA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011572-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011588-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY CARLOS SANTANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011588-51.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 
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Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010819-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010819-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011633-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO ALVES DE SOUSA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011633-55.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011740-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DIVINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011740-02.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011276-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 46 de 606



CUIABÁ PJE n° 1011276-75.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011940-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

ADEMIR CARLOS DA SILVA OAB - 350.044.282-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011940-09.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009957-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SOLANGE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009957-72.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009958-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO CARLOS 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009958-57.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004758-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOISES DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004758-69.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010043-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010043-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006842-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006842-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021974-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

OSVARINO DO AMARAL CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021974-43.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Por motivo 

de foro íntimo, me declaro suspeita para apreciar e decidir este processo, 

nos termos do art. 145, §1º do CPC. Encaminhe-se ao meu substituto 

Cuiabá, 19 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010053-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010053-87.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 
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CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008827-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ SAFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008827-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002320-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO DO BONDESPACHO DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002320-70.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006807-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTA DA SILVA GALLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO 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, 19 de 

julho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855336 Nr: 57798-56.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA VIEIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIONE MENDES DE PINHO 

- OAB:13267

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

julgo improcedentes os pedidos desta ação de nulidade de atos jurídicos 

proposta por PAULO DIAS DOS SANTOS contra NEUSA VIEIRA DA 

CUNHA.Custas pelo autor, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Todavia, 

sendo o autor beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do 

crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 778343 Nr: 31745-72.2012.811.0041

 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: BOLIVAR FREIRE PUFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

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

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de despejo cumulada 

com cobrança de aluguéis proposta por BOLIVAR FREIRE PUFAL e 

CONDENO solidariamente os réus GRANULE EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA. e LUIZ CRIVILATI ao pagamento dos aluguéis e 

acessórios (IPTU, energia elétrica e taxas condominiais) vencidos no 

período de janeiro a outubro de 2012. O valor mensal de R$ 1.150,00 (um 

mil cento e cinquenta reais) deverá ser corrigido pelo índice INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada 

prestação (artigo 397, CC). Confirmo a decisão inicial de p. 34/35, que 

concedeu a antecipação de tutela e determinou o despejo da ré.Custas 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 

de julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850038 Nr: 53120-95.2013.811.0041

 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: ANTÔNIO HENRIQUE MIGNOSSI, MIGNOSSI & DEMARCHI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B

 Processo n. 53120-95.2013.811.0041 - Código 850038

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização pelos danos morais 

provocados pelo inadimplemento do pagamento do preço contratado nos 

contratos CT n. 037 e 038/Pará ajuizada por Antônio Henrique Mignossi e 

Mignossi & Demarchi Ltda. contra Três Irmãos Engenharia Ltda., todos 

qualificados e representados nos autos.

A inicial relata que a empresa autora firmou com a ré os contratos n. 

037/PA e n. 038/PA, cujo objeto foi a locação de bem móvel (tratores de 

esteira), com fornecimento de mão de obra. Foram locados dois tratores, 

sendo um marca Caterpilar, modelo 977, ano 1979 e outro marca Fiat Allis, 

modelo AD-14, ano 1987, com fornecimento de mão de obra (operadores), 

para prestar serviços de terraplanagem na obra de implantação da 

Rodovia BR 163/PA, Lote 02.

O preço foi ajustado em R$ 100,00 (cem reais) por hora trabalhada, a ser 

apurada por medição efetivada pela ré. Os trabalhos foram iniciados com 

a assinatura do contrato e a primeira medição apurou o valor líquido devido 

de R$ 21.337,50, em 30/04/2011. A segunda medição, realizada em 

3105/2011, indicou a quantia de R$ 25.778,75. A terceira, datada de 

30/06/2011, totalizou R$ 25.831,25; a quarta R$ 28.621,50 (01/08/2011); a 

quinta medição foi realizada em 01/09/2011 e indicou o valor devido de R$ 

14.645,36; a sexta e última medição indicou a quantia de R$ 1.387,40 

(26/09/2011).

Informam terem recebido a quantia de R$ 10.000,00 em dinheiro e um 

crédito de R$ 15.644,00 foi repassado à empresa Remapel em seu favor. 

A terceira medição foi integralmente paga.

 Como a ré insistiu em permanecer inadimplente com o restante dos 

pagamentos, em que pese as notificações extrajudiciais encaminhadas, 

ajuizou execução contra a mesma perante o Juízo da 8ª Vara Cível de 

Cuiabá. Contudo, a ré opôs embargos à execução que foi julgado 

procedente.

A sentença foi confirmada pela 5ª Câmara do TJMT, que assim decidiu: “... 

embora os documentos carreados aos autos demonstrem a certeza e 

liquidez da dívida, ausentes os requisitos para a regularidade formal do 

título executivo (assinaturas do devedor e da testemunha), a ação 

executiva se demonstra inadequada e imprópria para a cobrança da 

dívida, ante a inexigibilidade do título.”

Diante disso, postulam a procedência do pedido a fim de condenar a ré ao 

pagamento do valor do crédito que, atualizado, importa em R$ 146.300,09, 

além de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

A inicial foi instruída com os documentos de p. 17/94.

À p. 95 foi determinada a emenda à inicial para que a parte autora 

apresentasse documentos comprobatórios de que faz “jus” aos benefícios 

da Justiça Gratuita.

A parte autora promoveu a emenda à inicial com a juntada dos 

documentos solicitados, sendo o pedido de Justiça Gratuita deferido à p. 

105, oportunidade em que foi determinada a citação da ré.

Citada, a ré ofertou contestação em que arguiu preliminar de ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem como arguiu a incompetência territorial. Quanto ao mérito, 

afirma a existência dos contratos de locação de máquinas entre as partes 

e defende que o débito equivale a R$ 66.126,73. Assim, argumenta que a 

evolução do débito foi apresentada de forma errônea e contrária à 

previsão legal.

 Afirma a inexistência de dano moral e pede a condenação dos autores à 

repetição do indébito; bem como a exclusão da aplicação das cláusulas de 

multa cominatória de 30% e honorários de advogado de 20%. Requer a 

improcedência dos pedidos.

Na impugnação à contestação, os autores alegam que a ré reconheceu o 

pedido inicial ao confessar a dívida no montante de R$ 66.126,73. Assim, 

argumentando ser dispensável a instrução probatória, pedem o julgamento 

antecipado da lide. Pede a procedência do pedido de indenização por 

danos morais, ao argumento de que a ré praticou ilícito ao receber do DNIT 

e não lhes repassar os pagamentos (p. 145/150).

Ante o interesse na conciliação, a audiência foi designada. Contudo, não 

houve êxito na tentativa de solução amigável. Em audiência a parte autora 

requereu a expedição de ofício ao DNIT (p. 157).

Os autores desistiram do pedido de expedição de ofício ao DNIT às p. 

158/160.

Com o julgamento dos embargos que pôs fim à execução (código 746532), 

o Juízo da 8ª Vara Cível revogou os benefícios da Justiça Gratuita e 

declinou de sua competência (p. 162/163).

Interposto recurso de agravo de instrumento pela parte autora, o pedido 

liminar foi indeferido. Posteriormente, o recurso foi parcialmente provido, 

somente no que tange à assistência judiciária gratuita (p. 179/180 e 

184/188).

Mandado de penhora no rosto dos autos às p. 203/204.

À p. 208 foi determinada a expedição de ofício à 8ª Vara Cível solicitando 

informações.

Os autores peticionaram ressaltando a confissão da dívida pela parte ré, 

bem como concordando com a dedução do crédito que a ré tem direito em 

virtude de sua sucumbência nos processos que tramitaram perante a 8ª 

Vara Cível desta Capital. Pedem o julgamento do feito no estado em que se 

encontra (p. 210/213).

O Juízo da 8ª Vara Cível prestou as informações solicitadas à p. 223.

A parte autora ratificou o pedido de julgamento antecipado.

O Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência 

informou a homologação do plano de recuperação judicial da empresa 

Três Irmãos Engenharia Ltda (p. 227/238).

Os autos vieram conclusos para sentença.

 É o relatório. Fundamento.

Decido.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela ré, porquanto há nos 

autos elementos suficientes para regular constituição e desenvolvimento 

válido do processo.

Quanto à competência, pode a ação ser proposta no domicílio da pessoa 

jurídica ré, como é o caso (art. 53, III, a, CPC).

 O feito encontra-se apto para receber sentença de mérito e não há 

pedido de produção de provas. Assim, passo a decidir a causa conforme 

me permite o artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), do Código de 

Processo Civil.

É sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem 

o recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova 

documental, testemunhal e/ou pericial.

Consta dos autos que as partes firmaram, em 28 de abril de 2011, dois 

Contratos de Locação de Bem Móvel com Fornecimento de Mão de Obra, 

cujo objeto é a locação de máquinas (tratores esteiras) que seriam 

utilizadas nas obras de execução dos serviços de implantação da Rodovia 

BR-163/PA, Lote 02. De acordo com os contratos acostados às p. 29/32, o 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por hora trabalhada seria pago mediante 

medição.
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As medições foram realizadas conforme os documentos de p. 34, 35, 36, 

37, 38 e 46 e importam, respectivamente, os seguintes valores: R$ 

21.337,50, R$ 25.778,75, R$ 25.831,25, R$ 28.621,50, R$ 14.645,36 e R$ 

1.387,40; totalizando R$ 117.601,76. Desse total, os autores afirmam 

terem recebido a quantia de R$ 10.000,00 em dinheiro e um crédito na 

quantia de R$ 15.644,00 foi repassado à empresa Remapel em seu favor 

(p. 48). A terceira medição, no valor de R$ 25.831,25, foi integralmente 

recebida.

 Permaneceu a ré inadimplente com a quantia de R$ 66.126,76, o que 

motivou a autora a notifica-la extrajudicialmente para pagamento (p. 

52/54), bem como a ajuizar ação de execução (p. 55/58).

A ação de execução tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá e 

foi extinta em razão da irregularidade formal do título, no qual faltavam as 

assinaturas da devedora e testemunha. Porém, ali mesmo foi reconhecida 

a certeza e liquidez da dívida.

Aliás, a ré ofertou contestação na qual confessa o débito da quantia de 

R$ 66.126,76, apenas se insurgindo quanto à sua atualização, ou seja, 

quanto às correções efetivadas pela parte autora.

Resta incontroverso, portanto, que a empresa autora prestou os serviços 

de locação e mão de obra à empresa ré, que confessadamente inadimpliu 

com parte significativa dos pagamentos.

Nestas circunstâncias, plenamente cabível a procedência da pretensão 

autoral, de receber pela locação e serviços comprovadamente realizados, 

conforme documentos apresentados.

Por fim, verifico ser incabível a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, já que o inadimplemento infelizmente faz 

parte das relações comerciais e não induz, por si só, à violação da 

imagem e credibilidade da empresa.

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

julgo parcialmente procedente o pedido deduzido nesta ação de cobrança 

ajuizada por ANTÔNIO HENRIQUE MIGNOSSI e MIGNOSSI & DEMARCHI 

LTDA. e CONDENO a ré TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. ao pagamento 

da importância de R$ 66.126,76 (sessenta e seis mil cento e vinte e seis 

reais e setenta e seis centavos), que deverá ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento (artigo 397, CC).

A penhora no rosto dos autos requerida permanecerá anotada e recaíra 

sobre eventuais e futuros créditos (p. 203/204).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC).

 Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1082958 Nr: 2914-72.2016.811.0041

 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: FERNANDO DE MESQUITA JÚNIOR, SHEILA RESCHETI 

MARCON DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO-OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.678, WILLIAM FIGUEIREDO BARBOSA - OAB:18756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169.451

 Processo n. 2914-72.2016.811.0041 - Código 1082958

SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato, com devolução 

de valores pagos com pedido de liminar em antecipação dos efeitos da 

tutela c/c dano material e moral proposta por Fernando de Mesquita Junior 

e Sheila Rescheti Marcon de Mesquita contra Brookfield MB 

Empreendimentos Imobiliários S/A, todos qualificados.

Em síntese, relata a inicial que os autores, com o firme propósito de 

investimento e após longas conversações, em setembro de 2014, 

firmaram contrato com a ré para aquisição de uma unidade residencial tipo 

apartamento (n. 1.901), da Torre 5 – Setor 2, Residencial Bonavita, situado 

na Av. Contorno Leste (atual Av. Vereador Juliano Costa Marques), n. 

877, área C, Bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá – MT.

 O preço acertado pelo imóvel foi R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta 

mil reais). Desse total, os autores informam terem realizado o pagamento 

de R$ 250.000,00 em três parcelas, com vencimentos em 24/09/2014, 

novembro de 2014 e 05/02/2015. A quantia remanescente seria paga 

através de financiamento bancário.

Ao procurarem o Banco Santander para realizar o financiamento do saldo 

devedor remanescente, os autores tiveram o empréstimo aprovado no 

valor de R$ 350.000,00. Contudo, afirmam terem solicitado o empréstimo 

da quantia de R$ 300.000,00 e não de R$ 350.000,00 conforme constou 

no contrato e, por esta razão, não o assinaram. Com o acréscimo do valor 

do financiamento, as parcelas mensais que deveriam ser em torno de R$ 

3.000,00 saltaram para R$ 4.200,00.

Sem condições de assumirem a obrigação de pagamento da quantia de R$ 

4.200,00 por mês, tentaram de várias formas a solução amigável do 

conflito, enviando várias propostas à ré, porém não alcançaram êxito. Sem 

possibilidade em dar continuidade a avença, chegaram ao consenso de 

que o distrato seria a melhor opção.

Informam que o representante legal da ré, aos termos da decisão de 

distrato, noticiou verbalmente que seria restituído apenas 40% (quarenta 

por cento) da quantia recebida, ou seja, seria retido pela ré a quantia de 

R$ 100.000,00.

 Sustentam que a porcentagem que a ré pretende reter é absurda e 

contraria as normas de Defesa do Consumidor, sendo justo e razoável a 

retenção de 5% a, no máximo, 8% do valor pago, este último equivalente a 

R$ 20.000,00. Por fim, informam que embora estivessem em tratativas para 

formalização do distrato, o nome do autor foi encaminhado ao rol de maus 

pagadores em razão do inadimplemento do saldo devedor.

Postulam a concessão de antecipação de tutela para determinar que a ré 

promova a baixa nos registros perante o SERASA e para que tragam aos 

autos o Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as 

partes, sob pena de multa pecuniária. Ao final, requerem a procedência da 

demanda para condenar a ré à restituição de 94% do valor pago, com 

retenção de apenas 6%. Requerem, também, que a ré seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, 

além de custas e taxas judiciárias e honorários de sucumbência.

Colacionaram os documentos de p. 37/54.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido, determinando 

que a ré proceda a exclusão do nome do autor do banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 por dia de atraso (p. 55/56).

A ré, citada, ofertou contestação e documentos, defendendo a 

inexistência de descumprimento contratual de sua parte, uma vez que 

concluiu o empreendimento dentro do prazo previsto. Argumenta que a 

rescisão ocorreu por culpa exclusiva dos réus, em virtude da 

impossibilidade de arcar com o pagamento do financiamento do saldo 

devedor junto à instituição financeira Banco Santander.

Defende que no contrato constou expressamente que haveria retenção de 

parte do valor em caso de rescisão, o que deve ser respeitado devido à 

sua força obrigatória pacta sunt servanda. Assim, pugna para que seja 

determinada a retenção nos percentuais contratuais ou, caso entenda de 

modo diverso, que seja determinada a retenção de 30% da quantia paga. 

Pede a improcedência dos pedidos (p. 63/127).

O autor formulou pedido de prioridade na tramitação, às p. 128/130.

Impugnação à contestação (p. 132/148).

Intimados, nenhuma das partes manifestou interesse na produção de 

provas.

 É o relatório.

Fundamento. Decido.

Não havendo pedido de produção de outras provas além das documentais 

constantes nos autos, passo à análise do mérito da demanda, conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, § 2º, inciso VII, ambos do Código 

de Processo Civil.

As partes se enquadram na definição de consumidor e fornecedor, 

ensejando a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, conforme firme e pacífico entendimento da doutrina e 

jurisprudência.

Consta dos autos que os autores firmaram com a ré contrato de 

compromisso de compra e venda do apartamento n. 1.901, da Torre 5 – 

Setor 2, Residencial Bonavita, situado na Av. Contorno Leste (atual Av. 

Vereador Juliano Costa Marques), n. 877, Área C, Bairro Jardim 
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Aclimação, em Cuiabá – MT.

 O preço ajustado, de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), 

deveria ser pago através de três parcelas com vencimento nos meses de 

setembro e novembro de 2014 e janeiro de 2015, totalizando a quantia de 

R$ 250.000,00. O saldo devedor remanescente seria pago através de 

financiamento bancário.

Os autores efetuaram os pagamentos combinados, sendo que o 

financiamento da quantia de R$ 350.000,00 foi aprovada pelo Banco 

Santander, ficando as parcelas, segundo eles, em torno de R$ 4.200,00 

por mês. Contudo, aduzem que o saldo devedor constante do contrato era 

de R$ 300.000,00, cujas parcelas mensais ficariam em torno de R$ 

3.000,00. Assim, sem condições de assumirem a obrigação de pagamento 

referente ao financiamento, bem como em virtude da não composição 

amigável da situação, pediram o distrato.

A ré aceitou o pedido de distrato, mas informou que a quantia equivalente 

a 40% do total pago seria retida, com a qual os autores não concordaram.

Pois bem. Em que pese a tentativa dos autores em atribuir à ré a culpa pela 

rescisão da avença, resta claro que o distrato ocorreu somente pela 

vontade dos mesmos.

É cediço que o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, 

eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas 

(pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde 

que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os 

direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas.

Assim, diante da incontroversa rescisão do contrato por vontade dos 

autores, que não tiveram condições financeiras de assumir o pagamento 

das prestações do financiamento do saldo devedor, tampouco honrar com 

o pagamento do saldo devedor com recursos próprios, as partes devem 

retornar ao status quo ante (artigo 475, Código Civil), cabendo à ré 

promover a restituição da quantia recebida, sob pena de enriquecimento 

indevido.

Embora na cláusula “6.4” do contrato conste o perdimento de parte 

significativa do valor pago a título de cláusula penal e multa compensatória, 

de acordo com o entendimento que vêm sendo adotado pela 

jurisprudência, referidas cláusulas são abusivas, nos termos do artigo 51, 

inciso IV, CDC, eis que colocam o consumidor em desvantagem 

exagerada, cabendo a sua redução.

De acordo com o majoritário entendimento jurisprudencial, caberá à 

empresa ré reter 10% do valor pago para saldar as despesas decorrentes 

da rescisão do contrato, não sendo aceita a cláusula prevista no contrato 

que estabelece percentual maior, eis que abusiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – FINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA NÃO 

DEMONSTRADA - ROMPIMENTO DO NEGÓCIO PELOS AUTORES - 

RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO EM FAVOR DA VENDEDORA – 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se o financiamento do imóvel não foi autorizado por 

circunstâncias alheias à vontade das partes litigantes, uma vez que se 

tratava de serviço a ser prestado por instituição financeira, não há 

caracterização de culpa da construtora/incorporadora a ensejar a 

indenização por dano moral. Em casos tais, a rescisão do contrato gera o 

direito de retenção pela vendedora no percentual de 10% sobre as 

parcelas pagas pelos autores/compradores. (EREsp 59870/SP e AgRg no 

AREsp 600.887/PE).” (Ap 57650/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no 

DJE 02/09/2016. Negritei)

56060344 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO 

UNILATERAL DOCONTRATO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NOTIFICA- 

ÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO 

DEVEDOR. RETENÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO. CLÁUSULA ABUSIVA. 

REDUÇÃO PARA 10%. BENFEITORIAS. RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ. 

CLÁUSULA NULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Em se 

tratando de promessa de compra e venda de imóvel loteado, não há que 

se exigir a prévia interpelação prevista no artigo 1º do Decreto-Lei nº. 

745/69, que remete ao comando do artigo 22 do Decreto-Lei nº. 58/37. 

Neste caso, para a constituição em mora do devedor, não é necessário 

sequer notificação, uma vez que se trata de mora ex re, que se verifica 

automaticamente por ocasião do vencimento do prazo para adimplemento 

da obrigação. Quanto o restabelecimento do acordo firmado entre as 

partes, também não há como conceder a pretensão autoral, uma vez que 

a promovente deixou de quitar o contrato por mais de cinco anos. “as 

empresas incorporadoras e construtoras em geral incluem tais cláusulas 

de perda total ou substancial das prestações já pagas em seus contratos 

de venda e em suas promessas de compra e venda de imóvel a prazo. O 

caráter de cláusula penal sui generis hoje é reconhecido pelo julgador, e, 

por força de reiterada jurisprudência do STJ, a conseqüente possibilidade 

legal de sua redução. Estas cláusulas de perdimento, verdadeiras 

cláusulas punitivas nos contratos de consumo repugnam os tribunais 

superiores, que mesmo não aplicando o CDC, mas o CCBR., as revisam e 

reduzem a 10%, no que se pode hoje identificar como uma linha definitiva 

de atuação, como em matéria de consórcios”. Quanto a fixação dos 

honorários advocatícios, entendo que devem ser mantidos, uma vez que 

foram arbitrados dentro do que estatui o princípio da moderação, no qual o 

valor não pode levar ao extremo de prejudicar a justa remuneração do 

profissional, nem ser arbitrado em termos simbólicos. (TJPB; Rec. 

200.2011.027.588-6/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. 

Leandro dos Santos; DJPB 26/05/2014; Pág. 11. Negritei)

À par destas considerações determino que as rés promovam a imediata 

devolução de 90% (noventa por cento) da quantia paga, devidamente 

corrigida.

Uma vez constatada que a culpa pela rescisão do contrato é dos autores, 

incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais, já que a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em 

sociedade e não induz, por si só, à violação da dignidade da pessoa 

humana.

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

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação proposta por 

FERNANDO DE MESQUITA JUNIOR e SHEILA RESCHETI MARCON DE 

MESQUITA contra BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, para CONDENAR a ré a promover a RESTITUIÇÃO de 

90% (noventa por cento) da quantia paga pelos autores, devidamente 

atualizada com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC, a partir da citação (405, CC).

 Como os autores decaíram de parte mínima do pedido, custas e despesas 

processuais deverão ser arcadas pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856405 Nr: 58716-60.2013.811.0041

 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: ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação de adjudicação compulsória proposta por ROSELI 

APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES contra SÓLIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA.Custas e despesas processuais deverão ser 

suportadas pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.Custas 

pelo autor.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho de 2018.Ana Paula da Veiga 
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Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 854960 Nr: 57473-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Numeração Única 57473-81.2013.811.0041 - Código 854960

DESPACHO

 Junte-se a estes autos uma cópia da sentença proferida nos autos da 

ação de adjudicação compulsória n. 58716-60.2013.811.0041 – código 

856405.

Intime-se a executada para manifestar sobre a petição de p. 328/331.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 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

 Processo nº. 13876-04.2009.811.0041 - Código 377469

Vistos e etc.

As partes, devidamente intimadas para requererem o que entende por 

direito, permaneceram inertes (p.241/243).

Assim ofertada à prestação jurisdicional e não havendo mais pedidos a 

serem analisados, ARQUIVEM-SE DEFINITIVAMENTE estes autos com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925395 Nr: 46748-96.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA MACHADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO IUNI EDUCACIONAL S.A, 

KROTON EDUCACIONAL S/A, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - CAMPUS DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9.889-B, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT, MARILEI SCHUSTER - OAB:5068-A/MT, MARILEI 

SCHUSTER - OAB:7721-B

 Posto isto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés 

em sede de contestação.As partes estão devidamente representadas e, 

inexistindo outras preliminares, declaro o feito saneado.Fixo como ponto 

controvertido se a autora cumpriu todos os requisitos para ser aprovada 

no curso de MBA em Gestão de Pessoas nas Organizações.Defiro a 

prova testemunhal e depoimento pessoal da autora (art.385 CPC/15). Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/09/2018 

às 14:00 horas.Intimem-se as partes para que apresente o rol de 

testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do 

CPC:“Art. 455. 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.§ 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição.§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere 

o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.”Intimem-se a 

autora pessoalmente para que compareça no dia e hora determinado para 

que preste o seu depoimento, sob pena de confissão (art.385, §1° do 

CPC/15).Expeça-se o necessário.Cuiabá, 18 de julho de 2018.Ana Paula 

da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 766638 Nr: 19402-44.2012.811.0041

 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: ANTONIO JOSÉ DE PAULA

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

SOMA CHEVROLET, BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMÉE SOUZA DE MENEZES - 

OAB:5294/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:OAB/MT 9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552/MT

 Vistos e etc.

 Requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, data 

para a realização da pericia deferida.

Em seguida, dê ciência às partes quanto ao inicio dos trabalhos periciais.

Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do perito, na 

proporção de 50% no inicio dos trabalhos e o saldo remanescente com a 

entrega do laudo pericial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 26754 Nr: 6048-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - OAB:5260, 

FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819/MT, NANCY MARIA MACIEL 

FALAVIGNA - OAB:5617/MT

 Processo n° 471/2008

Código: 26754

Vistos e etc.

Em atendimento ao principio do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE 

o executado, bem como os seus sócios Mauro Arantes Ferreira e Eleonor 

Bassit Ferreira para que em 05 (cinco) dias, se manifestem sobre o pedido 

retro.

Após, certifique-se e concluso.

Cumpra-se

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836467 Nr: 41454-97.2013.811.0041
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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: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT

 Processo nº. 441454-97.2013.811.0041 - Código 836467

Vistos e etc.

Analisando detidamente os autos e o Sistema Apolo, verifico que 

realmente houve divergência entre a decisão encartada nos autos e a 

lançada no sistema.

Assim, na data de hoje realizo a correção no lançamento.

Intimem-se as partes da decisão que fixou os honorários advocatícios, 

proferida a p. 211.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737385 Nr: 33881-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR FERREIRA DE ALMEIDA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO DINIZ MARQUES DE ANDRADE, 

VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA, SILVANA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:9.395/MT

 Processo nº 33881-76.2011.811.0041 - Código 737385

Vistos e etc.

Considerando a certidão de p. 195, DEFIRO o levantamento dos valores 

bloqueados a p.85, pedido pelo exequente a p. 187.

O levantamento do valor está condicionado ao cumprimento da orientação 

contida no Pedido de Providencia n°218/2014 – CIA n° 0170781-87.2014 e 

Provimento 68/2018 do CNJ.

Considerando que o exequente apresentou valor significativamente 

divergente do constante na petição que requereu o cumprimento de 

sentença (p. 165/168), deverá o executado ser intimado para cumprimento 

da obrigação..

Assim, INTIME-SE o executado, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito de p. 198/201.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação (imóvel informado 

a p. 200), seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 

523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1254128 Nr: 22433-96.2017.811.0041

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS, 

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18.378, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 Processo n° 22433-96.2017.811.0041

Código: 1254128

Vistos e etc.

Conforme preceitua o art. 677, §4° do CPC, indispensável que todos 

aqueles que litigam na ação principal façam partes como embargados na 

presente ação. Vejamos:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas.

§ 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição 

aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal 

quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.”

No mesmo sentido o Min. Dr. João Otavio Noronha ao se manifestar no 

Resp n. 739.985-PR:

Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos 

aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação 

na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à 

penhora o bem objeto da lide” (Resp n. 739.985-PR, rel. Min. João Otávio 

de Noronha, j. 5.11.2009).

Posto isto, intime-se o embargante para que, em 15 (quinze) dias, adeque 

o polo passivo da presente ação e providencie a citação do Espolio de 

José Bianchini.

O não cumprimento da determinação poderá importar em indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 488662 Nr: 2782-07.1982.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONE FONSECA DE MIRANDA 

- OAB:

 Processo n° 2782-07.1982.811.0041

Código 488662

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 248/250. Penhore-se e avalie-se, conforme 

determinado a p. 238, e a expensas do juízo.

Anote-se como requerido a p. 251.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1243719 Nr: 19247-65.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. P. CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - M.E.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS TITA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT, GIANCARLO SANTOS - OAB:10.799/MT

 Processo nº. 1924765.2017.811.0041- Código 1243719

Vistos e etc.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a embargante.

Cuiabá,18 de julho 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.: 725394 Nr: 21117-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - M.E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT, GIANCARLO SANTOS - OAB:10.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 21117-58.2011.811.0041- Código 725394

Vistos e etc.

Indefiro o pedido de p. 75, eis que a executada foi citada por edital a p. 73, 

inclusive, opôs embargos à execução.

Este feito tramita desde o ano de 2011, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de julho 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.: 952074 Nr: 969-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECKSON PAULO DA COSTA CAMPOS

 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:

 Processo n° 969-84.2015.811.0041

Código: 952074

 Vistos e etc.

Intime-se o embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a impugnação apresentada a p. 72/76.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090956 Nr: 6562-60.2016.811.0041

 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: DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO PDT - 

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, JOSÉ ANTONIO GONÇALVES 

VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULYENE PAOLLA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIA LEMOS GONÇALVES - 

OAB:17961-O, OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlãn Ebert Vargas - 

OAB:20.010/A, Lenini Póvoas de Abreu - OAB:17.120, NATÁLIA 

CORRÊA PUGA DA SILVA - OAB:10.035/E, PATRÍCIA NAVES MAFRA - 

OAB:21447

 Processo nº. 6562-60.2016.811.0041 - Código 1090956

Vistos e etc.

A executada compareceu aos autos ponderando alguns fatos. Assim 

INTIME-SE o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre 

as petições de p. 197/211.

Postergo a análise do pedido de p. 212, para após a manifestação do 

exequente.

Abra-se novo volume.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 161877 Nr: 10409-32.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASONORTE TRANSPORTADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, CONSÓRCIO NACIONAL VOLVO PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4.940-B/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 que pese ter sido efetivamente restituído em 18/10/1999, não o foi da 

forma que foi apreendido, o que impossibilitou a exequente usufrui-lo de 

forma plena.Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os argumentos trazidos 

na impugnação ao laudo pericial de p. 490/509 e RECONHEÇO como 

meses de incidência dos lucros cessantes apenas os compreendidos 

entre o dia 05/10/1999 (momento em que o veículo devia ser restituído) até 

o dia 17/01/2000 (momento da 2° apreensão).Considerando que a 

apuração do quantum depende de cálculos aritméticos de fácil apuração, 

DETERMINO a remessa dos autos ao contador judicial para que o mesmo, 

com base na média do lucro liquido encontrado pelo perito judicial de 

R$86.248,27 (quesito 1, p.289), bem como o lapso temporal de incidência 

aqui fixado de 05/10/1999 (momento em que o veículo devia ser restituído) 

até o dia 17/01/2000 (momento da 2° apreensão) apure o valor devido a 

titulo de lucros cessantes, que deverão ser atualizados com correção 

monetária desde o efetivo prejuízo 18/10/1999 (data que foi restituído 

sucateado - processo de código65519 certidão de p.31/32) e juros de 

mora a partir da citação 04/08/2000 (p.29 processo em apenso 

65519).Atualiza-se ainda os danos emergentes fixados na sentença de p. 

96/108, aplicando juros de mora de 6% ao ano (art.11062, CC) e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data em que houver elaboração do 

orçamento e/ou respectivo documentos), bem como, honorários 

advocatícios de 10% arbitrados na sentença.Atualizado os valores, 

intimem-se as partes para manifestação.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de julho 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 217598 Nr: 26320-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSPER ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:14.667/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação para as partes manifestarem sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1066106 Nr: 53707-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA BORDINHÃO SANTOS DE SOUZA, RUBENS 

NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:14.613/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação da parte autora para manifestar sobre a petição 

do requerido de fls.162/163, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786771 Nr: 40679-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAUMIR MARQUES FERNANDES, DOMINGOS PEREIRA 

CARDOSO, IVANY MACAUBAS DE OLIVEIRA, EVANILDO ALMEIDA DA 

SILVA, HAROLDO FONSECA, MARIA HELIA ALVES, PAULO JOSE DA 

SILVA, RITA FRANCISCA GONÇALVES, SIDINEI ANTONIO GARIN, 

SINFRONIO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Maria Lúcia L. C. de 

Medeiros - OAB/PR 15.348 - OAB:, Dr.ª Rita de Cássia Corrêa de 

Vasconcelos - OAB/MG 143.505 - OAB:, Dr.ª Teresa Arruda Alvim 

Wambier - OAB/PR 22.129 - OAB:, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:24498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos. CUMPRA-SE a decisão proferida no RAI 157578/2014 (p. 

665/671), intimando-se a parte exequente para imediata devolução dos 

valores levantados, devidamente corrigido....Posto isto, como o interesse 

ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma online, 

intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu procurador 

(DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto a 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no 

bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças 

de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, 

Verão e Collor II e em discussão no presente feito.Para tanto, a parte ou 

seu procurador deverá acessar a plataforma desenvolvida pelo STF e 

F E B R A B A N ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o 

juízo, a fim de que o presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, 

"d" do CPC, estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.A não 

adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, também 

deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se fizerem 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 751950 Nr: 3740-40.2012.811.0041

 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: AURELINO SANTANA MARIM, ELINET CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 Processo nº. 3740-40.2012.811.0041 Código 751950

Vistos e etc.

Diante a certidão de p.189/190 DETERMINO que a Secretaria do Juízo entre 

em contato com a perita através dos telefones e e-mail informados na 

decisão que a nomeou, para que informe se aceita o encargo confiado, 

devendo o contato ser certificado nos autos.

Após, intimem-se as partes do retorno da Carta Precatória acostada a p. 

191/197.

Após, concluso para decisão.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 34544 Nr: 13380-53.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LUCIA DE FARIA, MARGARET ROSE 

CORREA DA COSTA, KATIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Luis Silveira Barbosa, Benedito Manoel 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245, KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, MARGARET ROSE CORRÊA DA COSTA - OAB:5870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672-MT, FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES - 

OAB:13.121/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

10006

 Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a impugnação ao 

cumprimento de sentença de p.637/646 apenas para determinar que seja 

oficiado a Seguradora Líder para que informe ao juízo se houve 

pagamento do Seguro DPVAT referente ao acidente objeto da presente 

demanda.A penhora realizada nos autos já beneficiou as exequentes 

Margaret e Katia, pois foi deferida quando ainda se tratava de uma 

execução una (principal + honorários) conforme se vê da p. 525. Contudo, 

com a execução em apartados dos honorários advocatícios a mesma 

deve ser realizada novamente visto que a verba cobrada tem prioridade 

no recebimento por se tratar de verba alimentar.Desta forma, penhore-se 

como requerido a p.700/701.Em seguida, expeça-se mandado de 

avaliação dos imóveis já penhorados nos autosCumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá, 18 de julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 942382 Nr: 55970-88.2014.811.0041

 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: EDNA ESCOLÁSTICA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DALMO FERREIRA, BENEDITO DE 

ARRUDA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 55970-88.2014.811.0041

Código: 942382

Vistos e etc.

 Os documentos requeridos pela autora a p.48 podem ser obtidos de 

forma administrativa. Assim, não sendo demonstrado que houve negativa 

em fornecer tais dados, INDEFIRO o pedido de p. 48.

Em atendimento ao principio da cooperação, realizei a busca de endereço 

em nome dos réus. Seguem informações obtidas junto à base de dados 

dos órgãos conveniados ao TJMT com o endereço dos réus não citados.

Cite-se por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta comarca e 

pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 12282-33.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Ataíde, Geni Ataíde Alves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 
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OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 Processo n° 264/2001

Código 42435

Vistos e etc.

A p. 88 foi homologado o acordo entabulado entre as partes. Assim, 

façam as devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo para que 

conste “Cumprimento de Sentença Homologatória”

Cumpra-se integralmente a determinação de p. 145, eis que proferida em 

2014 e até o momento o alvará em favor da executada não foi expedido 

(dados bancários a p. 177).

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 05 de novembro de 2018 às 14:00 hs 

para a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta 

magistrada, na sala de audiências da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

A pauta das audiências designadas para a XIII Semana de Conciliação 

deverá ser encaminhada para NUPEMEC, até o dia 10/09/2018.

Intimem-se todos, devendo a secretaria certificar a atualização do 

cadastro dos advogados das partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835860 Nr: 40928-33.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Ataíde Alves Pires

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 . Erro grosseiro no manejo de ação incidental. Existência de expressa 

previsão legal quanto à apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença. Arts. 475, § 1º, e 475-L, do CPC/73 (legislação de regência). 

Inviabilidade, na hipótese, de se aplicar o princípio da fungibilidade 

recursal. Apelo do embargante desprovido. (TJSP; APL 

1004488-35.2015.8.26.0590; Ac. 10783970; São Vicente; Vigésima Sétima 

Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 

11/09/2017; DJESP 28/09/2017; Pág. 2421)87607123 - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO POPULAR DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. I 

Oposição de embargos à execução no lugar de oferecimento de 

impugnação ao cumprimento do título judicial. Dúvida razoável quanto ao 

meio de insurgência adequado. Inexistência. Princípio da Fungibilidade. 

Aplicação. Impossibilidade. Precedentes do E. STJ. Sentença que rejeitou 

liminarmente os embargos mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 

1001406-02.2016.8.26.0318; Ac. 10772106; Leme; Décima Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Paulo Galizia; Julg. 04/09/2017; DJESP 

21/09/2017; Pág. 2384)Com estas considerações e fundamentos, extingo 

o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do 

CPC.Custas processuais pela embargante/executada, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-seCuiabá-MT, 18 de julho 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 439407 Nr: 16414-21.2010.811.0041

 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: ESPÓLIO DE NACERE BADRE, ALBERTINA FERREIRA 

BADRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DE JUARA - 

MT, SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PRIMEIRA - 

CIRCUNSCRIÇAO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 litiga, sabe do risco ao demandar em juízo, expondo-se à possibilidade de 

sucumbir. (Ap 17687/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, 

Publicado no DJE 11/06/2018)Ademais, também pede o autor a declaração 

de propriedade e não integra o polo passivo eventual proprietário de um 

dos imóveis que diz existir sobreposição. E, neste caso, o litisconsorte 

passivo é necessário.Posto isto, INDEFIRO a petição inicial nos termos do 

art. 321, paragrafo único do CPC e extingo o processo, nos termos do art. 

485, I e IV do mesmo diploma legal. Custas recolhidas a p.133. Condeno o 

autor nos honorários sucumbências em favor do co-ré Segundo Serviço 

Notarial e Registral Primeira – Circunscrição de Cuiabá-MT (eis que foi o 

único que apresentou defesa por meio de advogado) no montante de 

R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 82, §2° 6° e 8° do 

CPC/15.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.Desde já defiro o desentranhamento das peças que instruíram 

a inicial, mediante substituição por cópias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 104944 Nr: 17428-21.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL MATO GROSSO POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAREZ GOMES DE SOUZA - 

OAB:2.548/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6.307-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO - OAB:7085-A, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência Devolvida de fl. 288, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 730228 Nr: 26268-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCON COMÉRCIO, LOCAÇÃO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA BERNARDELI 

- OAB:13.411-A/MT

 Processo nº 26268-05.2011.811.0041

Código 730228

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira em 

face de Dínamo Construtora Ltda. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 
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conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho 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.: 734508 Nr: 30810-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCON COMÉRCIO, LOCAÇÃO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Processo nº 30810-66.2011.811.0041

Código 734508

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira em 

face de Dínamo Construtora Ltda. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho 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.: 904713 Nr: 33357-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - 

ME, FÁTIMA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16.382-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 Processo nº 33357-74.2014.811.0041

Código 904713

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Jair Santana de 

Souza em face de Fatima Aparecida da Silva & Cia Ltda – ME. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho 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.: 911717 Nr: 37971-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIDA CORREIA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

OAB:12.903/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482,VI da CNGC, 

passo a impulsionar o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para se manifestar sobre o ofício juntado às fls. 87/90, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891964 Nr: 24519-45.2014.811.0041

 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 DEOLISETE CESAR DE OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

348 SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JORGE BASÍLIO DE 

OLILVEIRA - OAB:14.849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FEREIRA 

JUNIOR. - OAB:149042-A, RICARDO JOÃO ZANATA. - OAB:8.360
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 Certifico que, nos termos da legislação vigene e do art. 482,VI dqa CNGC, 

passo a impulsionaer o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora se manifestar sobre a resposta do perito juntada às fls. 211/213, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746389 Nr: 43596-45.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl.51, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754967 Nr: 6966-53.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISE ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação a parte ré para apresentar manifestação 

sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811270 Nr: 17756-62.2013.811.0041

 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: SUELI PINTO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEANNI FATIMA SEMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207/O

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 24 de Agosto de 2018 

às 14:00hs, a realizar-se na secretaria de 5ª Vara Cível, com a coleta do 

grafismo. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar 

as partes para comparecer à perícia designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 214832 Nr: 23758-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CETÍMIO VIEIRA ZAGABRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482 VI da CNGC, 

passo a impulsionar o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o teor da petição de 

fls. 152/153, bem como da petição de fl.154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173604 Nr: 41558-84.2016.811.0041

 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: BASTIÃO ESPINDO VALEJO

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida às 

fls.68/203 é tempestivo, sendo assim, nos termos da legislação vigente e 

do art.482, VI da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente para apresentar as suas contrarrazões, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950813 Nr: 243-13.2015.811.0041

 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: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEAN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT109087A, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

 Processo nº 24-13.2015.811.0041

Código 950813

Vistos e etc.

 Intime-se pessoalmente o réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda à retirada de seus pertences junto ao depositário dos autos.

 Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141266 Nr: 27960-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMAYLDES DE SOUZA FILES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo nº 27960-63.2016.811.0041

Código 1141266

Vistos e etc.

Este feito já foi saneado (p.103) estando pendente de realização de 

perícia.

Quantos aos honorários periciais, levando em consideração a 

complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

Como a perícia foi requerida pela ré, esta deverá suportar o ônus de sua 

realização. Assim, intime-a para o pagamento dos honorários periciais.

Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado 

local e data para o início da perícia.

Em seguida, intime-se a parte autora para comparecer na data, horário e 

local designado para a realização da perícia.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de julho 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.: 1153178 Nr: 33151-89.2016.811.0041
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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: ANTONIO CARLOS MENIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 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. 172/240, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1118646 Nr: 18164-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY TAVARES DE SÁ

 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:8.184-A

 Certifico que procedi com a republicação do despacho de fl. 190, em 

razão de que não foi direcionada ao advogado da parte autora:

"Vistos em correição.

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.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935804 Nr: 52475-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ROSA SILVA GHATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - 

OAB:OAB/SP 178268 A

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 130/130 vº, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para indicar 

assistente técnico e quesitos, caso queira, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1073289 Nr: 56757-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSSILENE GONÇALVES NEVES

 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 às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 109/113, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829965 Nr: 35707-69.2013.811.0041

 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: AURORA FRANCISCA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE GOMES DE MATOS, MARILEIDE ALVES 

DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 

8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 

1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de 

interesse social.Parágrafo Único A Secretaria de Estado de Infra-Estrutura 

poderá, nos termos da lei federal, propor a doação dos bens referidos no 

caput aos Municípios ou a órgãos encarregados da habitação popular, 

instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, 

como tal reconhecida por lei.”Nesse sentido a recente jurisprudência do 

TJMT:REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE 

HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFASTADA - MÉRITO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA 

PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE.1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o 

Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular 

(COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há 

falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.(...)

(ReeNec 174142/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017)No presente caso a autora não comprovou a 

quitação do imóvel, sendo claro o interesse do Estado de Mato Grosso na 

presente lide, eis que o imóvel encontra em seu nome.Desta forma, 

inclua-se o Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente ação, 

pois é sucessor da COHAB/MT.Após, por haver interesse do Estado de 

Mato Grosso, remeta-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública, 

eis que nos termos do Provimento nº 004/2008-CM é o juízo competente 

para analisar o feito.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 18 de 

julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344099 Nr: 14270-45.2008.811.0041

 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: ROBSON GOMES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA 

GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMELO DA SILVA PADILHA, MARCIO JOSÉ 

FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO JOSÉ FERREIRA DE LIMA, 

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: ROBSON GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 1283640-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n°. 

698.652.641-53, representado por sua genitora MARIA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS, devidamente qualificada e assistidos pela Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso e através da Defensora Pública que no uso de 

suas atribuições institucionais adiante subscreve, nos autos da Ação De 

Indenização Por Danos Em Decorrência De Acidente De Trânsito C/C 

Pedido De Tutela Antecipada que move contra AGMELO DA SILVA 

PADILHA E MARCIO JOSÉ FERREIRA DE LIMA, outrora qualificados, 

processo indicado e em trâmite por esse ínclito juízo e escrivania, vem 

com respeito e acato à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada 

do resumo da inicial para a publicação da Citação Por Edital: I - DOS 

FATOS O autor em 29/12/2007 por volta das 21:30hrs, na Av. Joinvile, 

transitava no veiculo2 marca JTA/SUZUKI EN125 YES CAR, ano 
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2007/2008, Placa NIZ 5748, veio a sofrer uma colisão com o veículo Marca 

VW / Fusca 1300, ano 1975, Placa JYA 0458. O acidente ocorreu 

segundo relato de testemunhas descrito no B.O n° 1020240.07.026831 - 

"O V2 trafegava sentido Bairro Ouro Fino pelo lado direito da via e o V1 

que trafegava sentido Avenida Pernambuco, em sentido contrário estava 

trafegando pelo lado esquerdo da via, na contramão para não passar no 

quebra-molas, momento que ambos os veículos vieram a colidir 

frontalmente". Desse acidente resultou ao Autor conforme histórico clínico, 

anexo, dificuldade de fala, e paralisia e parestesia todo corpo abaixo do 

pescoço - diagnóstico: POLITRAUMATISMO, COM TRAUMA CERVICAL, 

C4-05., permanecendo internado até os dias atuais. Por conseguinte, 

Excelência, em razão da imprudência do condutor do V1, ocorreu grave 

acidente. Em decorrência do acidente, o Autor encontra-se internado na 

Unidade de Terapia Intensiva U.T.I., sem previsão de alta hospitalar, com 

traumatismo raquimedular, (fratura C3-C4-05) e tetraplegia, foi submetido a 

cirurgia de artrodese de coluna e encontra-se dependente de prótese 

ventilatória, declaração anexa. Diante do ocorrido e de tudo o mais 

exposto, bem como o que se pretende provar, já relatado em boletim de 

ocorrência e declaração/histórico clínico, logo, vislumbra-se claramente a 

ocorrência do dano que torna evidente a obrigação de indenizar. II- DOS 

PEDIDOS Diante das razões expostas, requer a Vossa Excelência: A. A 

tramitação desta Ação sob o beneficio da Gratuidade da Justiça, em 

função da atual situação econômica da Requerente não lhe permitir litigar 

em juízo sem prejuízo do sustento próprio, art. 50 ., inc. LXXIV, da 

Constituição Federal. B. Juntada da Petição de Gratuidade e Declaração de 

Pobreza, ora acostados. C. Citação dos Requeridos, mediante Oficial de 

Justiça, para comparecer em Audiência que será designada por este M.M 

Juízo, devendo a parte ex-adversa, querendo, contestar a presente ação 

em todos os seus termos, produzindo provas que entender necessárias, 

sob pena de assim não procedendo ser-lhe o aplicada a pena de revelia 

eiou confissão. D. Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação para condenar os REQUERIDOS solidariamente, a reparar os danos 

sofridos pelo AUTOR, devendo a respectiva indenização ser fixada da 

seguinte forma: d.1) Seja reconhecida a culpa solidária do condutor e 

proprietário do veículo. d.2) Caso não seja o entendimento de Vossa 

Excelência pelo pedido "Cl", por conjectura, requer seja reconhecida ao 

menis a culpa concorrente, pela qual desde já requer, por mera 

conjectura. d.3) Pelo danos pessoais eiou LUCROS CESSANTES, 

referente a perda de sua amada filhinha nati-morta, a equivalente 

indenização correspondente ao mínimo de meio salário mínimo mensal, 

desde a data a do acidente do Autor até a idade que a de cujus 

completaria 60 (sessenta) anos em que ambos uniram suas rendas para a 

construção de uma vida digna como sonhavam ou pagamento do total de 

uma única vez, na importância de R$ 185.760,00 (cento e oitenta e cinco 

mil, setecentos e sessenta reais), acrescidos dos 13° (décimos terceiros) 

salários, férias + 1/3 constitucional. d.4) Em danos morais e psíquicos seja 

fixado por condenação, por arbitramento o valor de indenização, no valor 

máximo já pacificado por entendimentos judiciais; inclusive o STJ, bem 

certo, que de conformidade com o livre convencimento de Vossa 

Excelência. d.5) Em danos materiais requer pela apresentação da 

documentação que comprove os danos materiais a serem declinados em 

memoriais finais; inclusive, ressarcimento de sua motocicleta Preta; JTA/ 

SUZUKI EN125; YES CAR; Placa NIZ - 5748, gasolina, ano de fabricação 

2007/ ano modelo 2008. E. Para efeito de fixação do salário mínimo, requer 

adotar o mês da efetiva liquidação da sentença, atualizada 

monetariamente, dia a dia, até a data do efetivo pagamento, 

acrescendo-se juros de mora, desde a data do acidente; F. Requer o 

deferimento da garantia do capital no sentido de obrigar a empresa 

requerida a constituir capital ou prestar caução parar garantir o 

pagamento das verbas que se referem aos valores da indenização de 

natureza alimentar, pleiteada nesta peça vestibular, mediante depósito 

judicial ou bancário vinculado ao Autor ou mediante gravação de imóvel 

com cláusula de inabilidade, a fim de garantir o adimplemento da pensão. 

G. Concessão da tutela antecipada, inaudita altera parte, com espeque na 

legislação processual subjetiva, princípios constitucionais fundamentais, 

objetivando a que os Requeridos atendam, de imediato, as seguintes 

prioridades do Requerente, de forma solidária: G.1- Pensão provisional - 

R$830,00 G.2- Reforma de um cômodo da casa onde o Requerente 

passará a residir e 110 domiciliar após a saída da UTI do hospital; 

totalmente forrada, com pintura antialérgica; fiação elétrica de 110 e 220 

volt's para suportar instalação de aparelho de ar condicionado. G.3- Troca 

do padrão de energia elétrica que suporte 220 volts. G.4- Instalação de 

chuveiro quente com pressurizador. G.5- Entrega e instalação de um 

aparelho de ar condicionado de 9.000 btu's, silencioso e SPLIT. G.6- 

Pagamento de tratamento de massoterapia e acupuntura, no mínimo de 2 

(dois) atendimentos por semana - totalizando 8 por mês; durante o tempo 

que se fizer necessário. G.7- Pagamento de tratamento de fisioterapia 

domiciliar, no mínimo de 2 (dois) atendimentos por semana - totalizando 8 

por mês; durante o tempo que se fizer necessário. G.8- Entrega de 

equipamentos ortopédicos receitados pelo(s) médico(s) e, inclusive 

colchão de água. G.9- Pagamento de empregada doméstica que atenda à 

higiene e limpeza da vítima e de ambiente de vida diária. G.10- Pagamento 

de 2(duas) enfermeiras, sendo uma para o período noturno e outra para o 

período diurno para atendimento das determinações médicas e 

alimentares. G.11- Equipamentos de tubo de oxigênio sempre mantido 

cheio para as necessidades e emergências. G.12- Pagamentos de Plano 

de saúde ou de operações extras. H. Requer-se ainda, para o caso de 

descumprimento da ordem judicial, deferida em favor do Requerente a 

cominação de multa diária em valor a ser estipulado por Vossa Excelência, 

atitude necessária para que se tenha um eficiente meio de pressão sobre 

os Requeridos, com o fito de que sejam compelidos a cumprir a decisão 

proferida. I. Na oportunidade, também ratifica o pedido de condenação ao 

pagamento de tratamentos médicos, clínicos e medicamentos que o 

Requerente poderá ter até completa recuperação das sequelas físicas e 

de qualquer ordem. I. Requer ainda, provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito admitidas, bem como juntada de novos documentos, 

oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do representante legal da ré, o 

que desde já requer. III. DO VALOR DA CAUSA. Dá- se à causa o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), apenas para efeitos legais e fiscais, vez que 

a presente ação possui julgamento de natureza subjetiva do Magistrado 

que lhe apreciará. Termos em que pede deferimento.

Despacho/Decisão: Diante das tentativas frustradas e estando o réu 

Marcio José Ferreira de Lima em local incerto e não sabido, DEFIRO A 

CITAÇÃO POR EDITAL.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados 

Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.

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, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 376961 Nr: 12847-16.2009.811.0041

 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: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE ESPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, SANDRA 

KHAFIF DAYAN - OAB:131.646/SP, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - 

OAB:7.032/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte ré para 

se manifestar acerca da devolução da carta precatória, no prazo de 10 
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dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 432349 Nr: 12202-54.2010.811.0041

 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: RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO, HDI 

SEGUROS S/A

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

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, LIVIA SAAD - OAB:162092

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

acerca do documento juntado às fls. 496, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1081804 Nr: 2420-13.2016.811.0041

 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: NILTON ALVES DE PAULA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA P. DO NASCIMENTO TURISMO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2420-13.2016.811.0041

Código 1081804

Vistos e etc.

 Intime-se pessoalmente o autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias de 

o devido prosseguimento no feito, sob pena de extinção por abandono 

(485, §1 do NCPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho 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.: 835423 Nr: 40590-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. DE SANTANA EIRELI - ME, VALMIR 

BORGES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 40590-59.2013.811.0041

Código 835423

Vistos e etc.

 Intime-se pessoalmente a autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias de 

o devido prosseguimento no feito, sob pena de extinção por abandono 

(485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 19 de julho 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.: 1027796 Nr: 35707-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA SILVA LOPES

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

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

OAB:6945

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo nº. 35707-98.2015.811.041

Código 1027796

Vistos e etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em fase de cumprimento 

de sentença, em que a ré efetuou pagamento voluntario à p. 108/111.

Assim, promovam-se as devidas alterações.

Diga a ré sobre o pedido de levantamento do valor incontroverso bem 

como a intime para o pagamento da diferença apontada à p. 113/116, em 

15 (quinze) dias.

Cuiabá, 18 de julho 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.: 1129485 Nr: 22811-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX STEVES BERTO, MARIA ALVINA SINGH 

BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para, comprovar a distribuição da 

carta precatória retirada nesta secretaria em 05/04/2018, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777490 Nr: 30856-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EDMUNDO DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA - ME, SAGA 

COMERCIO DE CAMINHOES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SAGA BRASIL 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RONALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9.552, SAMIR 

HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13754-A, RONALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9.552

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 113, procedo a 

intimação do Advogado Leonardo Boaventura Zica, bem como do 

advogado Rodrigo Leite de Barros Zain, para comparecerem à secretaria 

desta 5ª Vara cível para retirar a petição de fls. 88/89, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 778137 Nr: 31531-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMIER FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA COMERCIO DE CAMINHOES PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, G. F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

se manifestar sobre a devolução da carta precatória, no prazo de 10 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 239129 Nr: 7992-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS GONÇALO LEITE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a Carta Precatória 

devolvida às fls. 156/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 100751 Nr: 14614-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANGELINA APARECIDA 

BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 Processo nº 14614-36.2002.811.0041

Código 100751

Vistos e etc.

 Intime-se a exequente para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste nos 

autos, devendo requerer o que entende por direito.

Deverá a exequente ainda informar se pretende a emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 3956-60.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERCI BRUNO SCORTEGAGNA 

- OAB:4875/RS

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre o cálculo apresentado pelo contador às fls. 851, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 345225 Nr: 15259-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACYR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLÉIA STROBEL - OAB:5.256 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça de fl.143 no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021765-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA ROCHA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de ação que busca a revisão dos encargos aplicados 

no parcelamento da fatura de cartão de crédito e, embora direcionada 

para a Vara da Bancária, veio distribuída para esta unidade judiciária. O 

Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência das varas bancarias 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, inc. I, §1: Assim, 

declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, declinando da competência em favor de uma das Varas 

Bancárias de Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, 

encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das Varas da 

Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de julho de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021822-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIS DAS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de alvará judicial para levantamento de 

valores que a autora faze jus em razão do falecimento de seu convivente, 

cuja competência é da Vara de Família e Sucessões. Neste contexto, 

declaro a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, e 

determino a redistribuição a uma das Varas da Família e Sucessões, nos 

termos do artigo 64, § 3º, do CPC. Cuiabá, 19 de julho de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032804-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS XAVIER DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DUNKER (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024118-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE (AUTOR)

IATU ENGENHARIA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

JOSE ROBERTO SCHMALTZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES DE CARVALHO (RÉU)

GIZELDA MARIA DE CARVALHO (RÉU)

DANIELA CRISTIANE CARVALHO (RÉU)

JOSANE FATIMA DE CARVALHO GUARIENTE (RÉU)

GISELE APARECIDA DE CARVALHO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 
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intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 19 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022637-60.2016.8.11.0041

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:

PEDRO HENRIQUE STUART LIMA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE STUART LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 19 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017486-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA PLENS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017486-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GENOVEVA PLENS DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Observo a existência de erro 

material na decisão de id n. 13792351, razão pela qual a retifico para 

constar, onde se lê: “Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 01 de outubro de 2017, às 12:30 horas, a 

ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum”. 

Passa a constar: “Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 01 de outubro de 2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum”. No 

mais, cumpra-se conforme a referida decisão. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038433-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORTESE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para juntar aos autos as 

certidões de órgão de proteção ao crédito, conforme requerido pelo 

Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias. 19 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035162-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar os 

"CEPs" dos confinantes, no prazo de 05 (cinco) dias. 19 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035162-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1035162-40.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DEJAIR VIEIRA DE ASSUNCAO Parte Ré: RÉU: COIMBRAL 

CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Pessoa(s) a ser(em) 

CITADAS/INTIMADAS: INTERESSADOS AUSENTES, INCERTO E 

DESCONHECIDOS (ART. 259, I, DO CPC). FINALIDADE: CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTO E 

DESCONHECIDOS (ART. 259, I, DO CPC), para tomarem ciência da 

existência da presente ação e caso queiram, apresentarem resposta no 

prazo legal ( 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital). 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, THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE , digitei. DESPACHO/DECISÃO: Recebo a emenda à 

inicial de ID 12632565. Defiro a assistência judiciária gratuita ao 

Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, 

conforme pleiteado na inicial. Citem-se, pessoalmente, os confinantes (art. 

246, §3º, do CPC), e por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, inciso I, do 

CPC). Cite-se a Requerida para, querendo, contestar a presente no prazo 

legal, consignando no mandado as advertências legais. Transcorrido o 

prazo para apresentação de defesa, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação 

(art. 178, inciso I, do CPC). Cientifique a União, o Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá, para que manifestem eventual interesse na causa, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. 

Resumo da Inicial: O REQUERENTE adquiriu, por contrato de compra e 

venda (doc. anexo ) do REQUERIDO em 27 de novembro de 20 06 e 07 de 

novembro de 2017 , a s propriedade s do requerido, por R$ 2 . 5 00,00 ( 

dois mil e quinhentos reais ) cada lote, num total de 04 lotes descriminados 

a seguir: 04 lotes de numeração 35, 36, 37 e 38 situado s na Rua: São 

Vicente, chácara sol nascente, Lotes 35, 36, 37 e 38, Bairro: Quintas do 

Bandeira I, em Cuiabá no Estado de Mato Grosso, CEP: 78.000 - 000 , L 

oteamento Parque Atalaia, e que se constitui de uma área medindo 3 

hectares cada lote . Desde então tem a propriedade como dono fosse, 

pretendendo construir sua moradia , pois o mesmo mora em quitinete 

cedida pelo seu Pai e vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica, 

contínua, sem oposição e com “animus domini “ , de modo que requer que 

seja a propriedade usucapida. O referido imóvel possui uma área de 1 2 h 

e c t a r e s , e está situado na Rua São Vicente, chácara sol nascente, 

Lotes 35, 36, 37 e 38, Bairro: Quintas do Bandeira I, em Cuiabá no Estado 

de Mato Grosso, CEP: 78.000 - 000 (doc. a n e x o ) . O s lotes acima 

descrit os fo ram adquiridos através de terceiros cada lotes com datas de 

30 de novembro de 1989 os lotes 35 e 36 e 13 de agosto de 1988 os lotes 

37 e 38 respectivamente (doc. contratos primitivo em anexo). DOS 

PEDIDOS Ante o exposto, pede seja julgada procedente a presente ação, 

concedendo ao autor o domínio útil do imóvel em questão. Para tanto 
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requer: a) Seja deferida a justiça gratuita; b) Que seja citado possíveis 

herdeiros do réu, que é o proprietário do imóvel litigioso para responder a 

pres ente ação. c) Que sejam citados todos os confinantes, conforme as 

especificações já citadas. d) Q ue sejam intimados, por via postal, os 

representantes da Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios para que manifestem eventuais interesses na 

causa.e) Intimação do Ministério Público, cuja manifestação se faz 

obrigatória no presente feito. f) Que a sentença seja transcrita no registro 

de imóveis, mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o 

respectivo registro junto ao Car tório de Registro de Imóveis CUIABÁ, 19 

de julho de 2018. Atenciosamente, THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014902-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VENDRAMETTO POPPI (AUTOR)

RENATO MIRANDA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA - ME (RÉU)

FABRICIO BERNARDO OLIVEIRA (RÉU)

LUIS FELIPE BERNARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de ID 12107014, no prazo de 05 (cinco) dias. 

19 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 720972 Nr: 16448-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA, JOAO MIGUEL CORDEIRO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CERCI, LEANDRO ANDRADE CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:7847-A, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B

 Diante do exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade de fls. 

394/410 para determinar o regular processamento do presente 

Cumprimento de Sentença.Com relação ao pedido dos Exequentes para 

condenação dos Executados por litigância de má-fé (pedido “b” da petição 

de fl. 419), entendo que incabível na espécie.Isso porque, não verifico a 

comprovação inequívoca no caso da malícia processual supostamente 

praticada. A intenção da parte de ver garantidos os seus direitos não 

configura, por si só, má-fé processual, haja vista ser garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa.Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso:“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE 

COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO 

MONTANTE AVENÇADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 

4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo 

princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.” (TJ/MT 

– Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009).Logo, afasto a 

condenação dos Executados por litigância de má-fé.Por outro lado, 

considerando que os Executados não adimpliram a obrigação no prazo 

legal, aplico a multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

cada sobre o valor do débito, conforme decisão de fl. 393.Para apreciação 

do pedido de penhora, determino que os Exequentes apresentem memória 

de cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo, observando o 

teor da presente.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 407343 Nr: 39186-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACI PRATES GARCIA

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 482/485), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação, conforme concordou a parte Exequente à fl. 

487.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 484, conforme requerido à fl. 487.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 735317 Nr: 31665-45.2011.811.0041

 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: RONIVALDO ALVES QUEIROZ

 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 DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento da importância depositada à fl. 301, conforme requerido em 

fl. 302, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 304/307 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, 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, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 853538 Nr: 56209-29.2013.811.0041

 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: MARCELO NEVES FERNANDES

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.
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A seguradora Requerida objetiva em fls. 122/123 a restituição dos valores 

depositados a título de honorários periciais.

Entendo que a devolução dos honorários periciais é cabível na espécie, 

todavia, não de forma integral como pretendido pela seguradora.

Observa-se que a perita analisou os autos, se manifestou diversas vezes 

e ainda designou 04 (quatro) datas para realização da perícia médica, que 

apenas não restou efetivada pela ausência da parte Requerente (fl. 89, fl. 

101, fl. 106 e fl. 117).

Desta forma, entendo que, em observância aos serviços prestados e do 

princípio da razoabilidade, o percentual de 50% (cinquenta por cento), que 

inclusive já foi levantado pela expert (fl. 88), pertence a esta e o saldo 

restante (50%) deverá ser devolvido à seguradora ré.

Ressalta-se que o fato da ação ter sido julgada improcedente (fls. 

120/121), por si só, não dá o direito à Requerida em receber o valor 

integral dos honorários, pois foi quem pleiteou pela prova pericial técnica 

no momento oportuno e porque a decisão que saneou não foi alvo de 

recurso.

Sendo assim, expeça-se alvará judicial para devolução à Requerida do 

saldo remanescente da importância depositada em fl. 85, observando os 

dados bancários informados em fl. 122.

Após, considerando que transitou em julgado a sentença proferida no 

feito, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 869919 Nr: 9487-97.2014.811.0041

 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: KESSLY STEPHANI FONSECA ALVARENGA, BRUNO 

MENDES FIGUEIREDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Kessly Stephani Fonseca Alvarenga e Bruno Mendes Figueiredo 

promoveram o presente Cumprimento de Sentença em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 152, conforme requerido à fl. 155.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 873738 Nr: 12403-07.2014.811.0041

 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: FELICIAN DE ARAGAO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

A seguradora Requerida objetiva em fls. 136/137 a restituição dos valores 

depositados a título de honorários periciais.

Entendo que a devolução dos honorários periciais é cabível na espécie, 

todavia, não de forma integral como pretendido pela seguradora.

Observa-se que o perito analisou os autos, se manifestou diversas vezes 

e ainda designou 03 (três) datas para realização da perícia médica, que 

apenas não restou efetivada pela ausência da parte Requerente.

Desta forma, entendo que, em observância aos serviços prestados e do 

princípio da razoabilidade, o percentual de 50% (cinquenta por cento), que 

inclusive já foi levantado pelo expert (fl. 111), pertence a este e o saldo 

restante (50%) deverá ser devolvido à seguradora ré.

Ressalta-se que o fato da ação ter sido julgada improcedente (fls. 

134/135), por si só, não dá o direito à Requerida em receber o valor 

integral dos honorários, pois foi quem pleiteou pela prova pericial técnica 

no momento oportuno e porque a decisão que saneou não foi alvo de 

recurso.

Sendo assim, expeça-se alvará judicial para devolução à requerida do 

saldo remanescente da importância depositada em fls. 105/107, 

observando os dados bancários informados em fls. 136/137

Após, considerando que transitou em julgado a sentença proferida no 

feito, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886181 Nr: 20663-73.2014.811.0041

 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: LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 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

 Vistos etc.

 Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca do cumprimento 

voluntário da sentença de fls. 140/144, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação do valor depositado à fl. 294, conforme requerido à fl. 297.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 908649 Nr: 35943-84.2014.811.0041

 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: MARIA BEATRIZ DE ARRUDA FIALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Requerida 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Requerente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 236, conforme requerido à 

fl. 238.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915470 Nr: 40520-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON GOMES 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

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 180, conforme requerido à fl. 188.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924168 Nr: 45969-44.2014.811.0041

 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: RUI COSTA MATIAS, SUELLENY SILVA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MELO DA SILVA, VTR 

PISOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de apreciar a petição de fls. 201/202, pois possui a mesma 

fundamentação da petição de fl. 199.

Cumpra-se na integralidade a decisão de fl. 200.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 931232 Nr: 49957-73.2014.811.0041

 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: DOUGLAS WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 149, conforme requerido à fl. 151.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935076 Nr: 52090-88.2014.811.0041

 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: JESSICA ALBANO BUENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 233/234, conforme 

requerido à fl. 236.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019568 Nr: 31639-08.2015.811.0041

 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: WILLIAM JULIO ALVES SOARES

 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:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 148/151), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação, inclusive, com a concordância da parte 

Exequente (fl. 153).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 151, conforme requerido à fl. 153.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1053056 Nr: 47908-25.2015.811.0041

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento do montante depositado em fls. 206/207, conforme requerido 

no item “1” da petição de fl. 211/verso, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Recebo a petição de fl. 211/verso como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, 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, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1185395 Nr: 45661-37.2016.811.0041

 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: DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME, SILVANA DIAS 

DA SILVA, SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERRER KALIX, VIP PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, DARCY JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT, MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - OAB:22418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINOIR LAZZARETTI JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.666, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968, VANESSA ROSIN 

FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que esse juízo designou audiência de 

conciliação (art. 334 do Código de Processo Civil) para o dia 13/08/2018 

(fl. 347), contudo, a citação da requerida Vip Participações e 

Empreendimentos Ltda não foi efetivada, conforme se vê na certidão de 

fls. 359/360.

 Ademais, verifico que o requerido José Ferrer Kalix, após devidamente 

citado (fl. 358), compareceu nos autos e solicitou a redesignação do 

referido ato, sob o argumento de que estará em viajem para o exterior (fls. 

362/366).

 Em assim sendo, considerando a inexistência de tempo hábil para 

promover a citação da Requerida acima mencionada com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como, a justificativa plausível apresentada 

pelo Requerido, redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para o dia 30 de outubro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum.

 Cite-se a requerida Vip Participações e Empreendimentos Ltda, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência.

Considerando que o requerido José Ferrer Kalix já foi devidamente citado, 

intime-o na pessoa de seus advogados, observando a procuração de fl. 

364.

 Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil).

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil).

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 755799 Nr: 7858-59.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEME

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

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

OAB:8575/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.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 317, conforme requerido à fl. 318.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923219 Nr: 45360-61.2014.811.0041

 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: GRREN STAR PEÇAS VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPPED DE COBRANÇA AUTOMOTIVOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO FERNANDES DO CARMO 

NETO - OAB:17639 MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 97 e fl. 102, conforme requerido à fl. 99.

 No mais, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para apuração de 

eventuais valores relativos as custas finais.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 834602 Nr: 39915-96.2013.811.0041

 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: BENEDITO TIRSO QUEIROZ DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE 

JOVANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12724, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 230/248), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação, conforme concordou a parte Exequente à fl. 

250.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 233, conforme requerido à fl. 250.
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 De igual modo e, após o decurso do prazo recursal, defiro a expedição de 

alvará judicial em favor da parte Executada para liberação do valor 

depositado erroneamente á fl. 234, observando os dados bancários de fl. 

231.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 857780 Nr: 60009-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDWAY S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FRANCISCO DE 

MELO FRANCO - OAB:MT14542-A, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Requerida 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Requerente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da Defensoria Pública para liberação do valor relativo aos 

honorários, que foram majorados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(fls. 142/145) e que atualizados perfaz a importância de R$ 1.518,99 (um 

mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), conforme 

cálculo em fl. 155, observando os dados bancários informados em fl. 

157/verso.

O saldo remanescente da importância depositada nos autos permanecerá 

depositado nos autos aguardando manifestação da Requerente. 

Comparecendo a Requerente, defiro desde já a expedição de alvará em 

seu favor.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867004 Nr: 7188-50.2014.811.0041

 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: IVANILDE TEIXEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

de Indenização ajuizada por IVANILDES TEIXEIRAS DA ROCHA em face de 

TRANSPORTADORA RONDONÓPOLIS LTDA para: 01) Condenar a 

Requerida ao pagamento de pensão alimentícia à Autora, tendo como 

termo inicial a data da citação (07/03/2014 – fl. 74), que fixo em de 4/3 de 

um salário mínimo mensal, correspondentes à 2/3 de um salário a cada 

filha vitimada no acidente, até que cada uma delas completassem 25 anos, 

posteriormente a pensão será reduzida para 2/3 do salário mínimo vigente 

(Súmula 490 do STF), novamente correspondente à 1/3 à cada filha 

falecida, até quando elas (Michele e Marcela) completariam 65 anos, prazo 

em que será extinta a obrigação. O montante será acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da prolação da presente; 02) Condenar 

a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a Requerente, cujo 

montante será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da prolação da presente; 03) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, 2º do Código de 

Processo Civil), já que a parte Autora decaiu de parte mínima do pedido 

(art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil). Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 851019 Nr: 54016-41.2013.811.0041

 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: JANAÍNA CONCEIÇÃO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Janaina Conceição Gonçalves promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento da sentença, pugnando pela 

extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 164, conforme requerido à fl. 166.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085979 Nr: 4260-58.2016.811.0041

 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: JACQUELINE DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 133, conforme requerido à 

fl. 144.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1087554 Nr: 4978-55.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA GAUDÊNCIO MADALÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20.163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerida para 

devolução do montante depositado em fl. 35/verso, conforme requerido em 

fl. 118, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1088143 Nr: 5278-17.2016.811.0041

 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: QUEILA SILVA DE BARROS

 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

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 86/88 e fls. 105/107), restando 

satisfeita na integralidade a obrigação, conforme concordou a parte 

Exequente à fl. 111.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 88 e fl. 107, conforme requerido à fl. 111.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1089311 Nr: 5857-62.2016.811.0041

 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: ADEMILSON DE DEUS CORREIA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para que manifeste acerca do cumprimento 

voluntário de sentença (fls. 129/134), no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1092610 Nr: 7336-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CAMARGO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1094277 Nr: 8110-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DOS SANTOS

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 67/72), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação, conforme concordou a parte Exequente à fl. 77.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 72, conforme requerido à fl. 77.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1149917 Nr: 31679-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON HENRIQUE DA SILVA CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 140/143), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação, conforme concordou a parte Exequente à fl. 

145.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 143, conforme requerido à fl. 145.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1151920 Nr: 32535-17.2016.811.0041

 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: WAGNER ANDRE DE ARAUJO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos etc.

Observa-se que o Requerente apresentou às fls. 106/107 o valor da 

condenação arbitrada na sentença, cujo montante está integralmente 

depositado nos autos, conforme depósito judicial acostado às fls. 91/93.

Assim, defiro a expedição de alvará judicial em favor do Requerente para 

levantamento da importância equivalente a R$ 2.613,69 (dois mil, 

seiscentos e treze reais e sessenta e nove centavos), com seus 

acréscimos, observando os dados bancários informados em fl. 110.

Após, expeça-se alvará judicial em favor da Requerida para devolução do 
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saldo remanescente da quantia depositada em fls. 91/93, conforme 

pleiteado em fl. 109.

Ressalto que ambos os alvarás somente serão expedidos com o decurso 

de prazo recursal da presente.

Expedidos os alvarás e verificando que o feito cumpriu com sua finalidade, 

diante do cumprimento da obrigação pela Requerida, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915229 Nr: 40349-51.2014.811.0041

 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: ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da Defensoria Pública para 

levantamento da importância relativa aos honorários, que perfaz a quantia 

equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme pleiteado 

no item “b” da petição de fl 145, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.

Intime-se a Requerente pessoalmente do pagamento voluntário da 

obrigação, conforme requerido pela Defensoria Pública no item “a” da 

petição supracitada.

Inexistindo manifestação da Requerente e expedido o alvará judicial, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, em razão do 

cumprimento integral da obrigação pela Requerida.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065016 Nr: 53180-97.2015.811.0041

 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: CAMILA MEDEIROS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 89, conforme requerido à fl. 

99.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153164 Nr: 33143-15.2016.811.0041

 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: ANDRESA EVANGELISTA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento do montante depositado em fls. 194/195, conforme requerido 

no item “a” da petição de fl. 202, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.

Recebo a petição de fls. 197/204 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, 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, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, 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).

Determino a abertura de novo volume dos autos, adequando o número de 

páginas por volume, conforme determina a C. N. G. C.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153714 Nr: 33334-60.2016.811.0041

 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: RYSLAYNE MARQUES FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 145, conforme requerido à 

fl. 148.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153730 Nr: 33348-44.2016.811.0041

 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: GERSON DA SILVA NASCIMENTO

 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

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 171, conforme requerido à 

fl. 172.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1172065 Nr: 41031-35.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE BARROS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 143, conforme requerido à 

fl. 145.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071252 Nr: 55937-64.2015.811.0041

 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: JOSE BONIFACIO DE FRANÇA

 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

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 166/171), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação, inclusive, com a concordância da parte 

Exequente (fl. 173).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

No mais, considerando a penhora no rosto dos autos até o montante de 

R$34.291,98 (trinta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e noventa 

e oito centavos), efetivada por ordem do juízo da 2ª Vara Especializada de 

família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT (fls. 174/181), defiro 

parcialmente o pedido de fl. 173 tão somente para o levantamento do valor 

relativo aos honorários advocatícios.

 Em assim sendo, com o trânsito em julgado da presente, defiro a 

expedição de alvará judicial em favor da parte Exequente para liberação 

do valor de R$1.418,65 (um mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e 

cinco centavos), com os devidos acréscimos, conforme requerido à fl. 

173.

Não obstante a isso, também após o decurso do prazo recursal, determino 

a transferência da importância de R$3.593,27 (três mil, quinhentos e 

noventa e três reais e vinte e sete centavos), com os devidos acréscimos, 

para o juízo da 2ª Vara Especializada de família e Sucessões da Comarca 

de Rondonópolis/MT.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071267 Nr: 55948-93.2015.811.0041

 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: REILLY HALLISON PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9462, 

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 131/132), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 132-verso, conforme requerido à fl. 136.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1077307 Nr: 58784-39.2015.811.0041

 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: EDVANIA PEREIRA DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

Observa-se às fls. 176/179 que a Executada já realizou o depósito 

voluntário da condenação. Assim, intime-se a Exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste concordância com o referido depósito 

e requeira o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1044854 Nr: 43856-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE ANGELO MEDRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 174, conforme requerido à 

fl. 176.

 Após, 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.: 1207462 Nr: 7590-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS NUNES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço do Requerido via sistema Infojud, cujo extrato 

segue anexo à presente.

Considerando que a consulta indicou que o Requerido reside atualmente 

na cidade de Primavera do Leste-MT, intime-se a Requerente para que 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, interesse no prosseguimento da 

deprecata e, caso positivo, que indique o endereço para realizar a citação 

do réu.
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Caso a Requerente manifeste interesse na citação do Requerido em 

comarca diversa desta Capital, determino a remessa da presente carta 

precatória itinerante ao Juízo competente.

 Inexistindo manifestação, devolvam-se os autos à origem.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1284222 Nr: 3017-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, WALTER 

JONER PEREIRA DE SOUZA, PIERRE NAVEGA DE CARVALHO, JANILTON 

PESSOA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL VINICIUS SANTOS - 

OAB:214-B/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, observo que este juízo ao proferir a decisão contida em fl. 23, 

não observou a negativa da intimação da testemunha a ser inquirida (fl. 

22), assim, revogo a supracitada decisão.

 No mais, restando impossibilitada a realização da audiência designada em 

fl. 19, designo nova audiência para o dia 19 de setembro de 2018, às 15h, 

para realizar a oitiva, conforme solicitado pelo juízo deprecante.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, caberá ao advogado 

da parte interessada informar ou intimar a testemunha da audiência, ora 

designada.

Oficie-se o Juízo deprecado, remetendo-o cópia da presente decisum.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1307782 Nr: 10318-09.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALZIRO POZZI, JENNY VANIN POZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

DA COMARCA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - 

OAB:25751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme estabelece o artigo 285 do Código de Processo Civil, “a 

distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, 

obedecendo-se rigorosa igualdade”.

Por outro lado, o artigo 286 do Código de Processo Civil traz as hipóteses 

em que se admite a distribuição por dependência, cujo dispositivo 

transcrevo:

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.

Ocorre que, no caso dos autos, não resta caracterizada nenhuma das 

hipóteses elencadas no dispositivo acima transcrito, o que determina o 

reconhecimento de ofício por este Juízo da irregularidade, sob pena de 

afronta ao princípio do juiz natural (artigo 5º, inciso LIII, Constituição 

Federal).

Não há nos autos conexão e nem continência, pois o processo de cód. 

92844 foi sentenciado e está arquivado, e nem a possibilidade de 

decisões conflitantes.

Salienta-se que o Requerente sequer mencionou na inicial o porquê da 

distribuição por dependência do presente feito.

Ressalto, por fim, que o artigo 288 do Código de Processo Civil estabelece 

como dever do Juízo reconhecer de ofício o erro na distribuição.

Logo, verificando a existência de irregularidade na distribuição, determino 

a imediata redistribuição por sorteio do presente feito entre uma das Varas 

Cíveis de feitos gerais desta Comarca.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1056549 Nr: 49407-44.2015.811.0041

 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: CHARLES FERNANDES & DIEGO FERNANDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, não há que se falar na nulidade da citação realizada à fl. 119 e a 

fl. 127, pois a citação foi encaminhada no endereço da sede da ré e, 

presume-se, que recebido por preposto dela. Desta feita, declaro válida a 

citação realizada à fl. 119 e à fl. 127 e, considerando o decurso do prazo 

para a empresa Requerida apresentar defesa nos autos, decreto sua 

revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte Requerente para que especifique e justifique as provas que 

pretendem produzir ou para que promova o andamento do feito, no prazo 

legal. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1296184 Nr: 7191-63.2018.811.0041

 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: JAIR ANTÔNIO CHECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKESSE CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37.177/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada pela Embargante, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Observo da vasta documentação trazida com a inicial que a Embargante 

logrou êxito em comprovar, ao menos neste momento processual, a 

qualidade de terceiro e prova sumária de sua posse no imóvel objeto de 

constrição nos autos em apenso ( Ação de Execução - código 25746), 

desde o ano de 2008, cumprindo com o que determina o artigo 677, caput, 

do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, suspendo as medidas constritivas realizadas na Ação 

em apenso sobre o bem litigioso objeto do presente feito e, por 

consequência, determino a manutenção da posse da Embargante, nos 

termos do artigo 678, do Código de Processo Civil.

 Translade cópia da presente para o processo acima citado.

Cite-se a Embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 679 do Código de Processo Civil), consignando-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

Vindo ou não resposta da Embargada, abra-se vistas à Embargante para 

manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 908673 Nr: 35960-23.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18.002-A OAB/MT

 Vistos etc.

Kassia Rabelo Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários e Sistema Fácil Incorporadora 
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Imobiliária Cuiabá II, todos qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

Por sua vez, a parte Exequente manifestou concordância com a 

importância depositada e pugnou pela sua liberação via alvará e extinção 

do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação do valor depositado à fl. 100, conforme requerido à 

fl. 103.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 716785 Nr: 10446-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNESTON DOS SANTOS BORGES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos etc.

Vagneston dos Santos Borges promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 251, conforme requerido à fl. 254.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 826616 Nr: 32531-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, SELMA S. BRAGA ADDOR - 

OAB:15511/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Oscar Zeni promoveu o presente Cumprimento de Sentença em desfavor 

de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, ambos qualificados 

e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito (fls. 123/124).

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos (fl. 126).

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 124, conforme requerido à fl. 126.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 820730 Nr: 26957-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia 

equivalente a R$ 7.002,81 (sete mil e dois reais, oitenta e um centavos), 

conforme requerido no item “1.a” da petição de fls. 281/282.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento do saldo remanescente 

da quantia depositada à fl. 275, conforme requerido no item “1.b” da 

petição supracitada.

Ressalto que ambos os alvarás serão expedidos tão somente após o 

decurso de prazo recursal da presente.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365629 Nr: 3795-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE LOPES DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento dos valores depositados em fls. 309/310 e 340/341, 

conforme requerido no item “1” da petição de fls. 343/344, mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 343/345 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, 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, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 74 de 606



impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 387170 Nr: 23021-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAUER, CÔRTES - ADVOGADOS, CORREA DA COSTA 

ADVOGADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALF KRUGER D ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21295/PR, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CURI - 

OAB:5.038/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a primeira parte da decisão de fl. 301.

Expeça-se alvará judicial em favor da exequente Correa da Costa 

Advogados para levantamento de R$ 5.014,92 (cinco mil e quatorze reais 

e noventa e dois centavos), conforme pretendido em fl. 314.

Expeça-se alvará judicial em favor da exequente Hauer, Côrtes – 

Advogados para levantamento de R$ 5.014,92 (cinco mil e quatorze reais 

e noventa e dois centavos), conforme pretendido em fl. 317.

Os alvarás deverão ser expedidos imediatamente, pois a decisão de fl. 

313 não foi alvo de recurso.

Após, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de fl. 315.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 714374 Nr: 9070-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA REGINA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.Com o trânsito em julgado da presente, defiro a 

expedição de alvará judicial em favor da Exequente para levantamento da 

quantia equivalente a R$ 18.870,75 (dezoito mil, oitocentos e setenta reais 

e setenta e cinco centavos), com seus acréscimos, observando os dados 

informados em fl. 351.Mediante a indicação dos dados bancários pela 

Executada, defiro desde já a expedição de alvará judicial em favor desta, 

para liberação do saldo remanescente da quantia depositada em fls. 

340/341.Após, expedidos os alvarás, arquivem-se os presentes autos 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 13103-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYVON BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte requeridaa, através de seu patrono, para efetuar o 

depósito da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar 

cumprimento no mandado de imissão na posse e avaliação, devendo a 

emissão da guias ser feita através do site www.tjmt.jus.br

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 863624 Nr: 4519-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARTINS DA SILVA, BRUNA MARIA MARTINS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Lucas Martins da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito (fls. 188/191).

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos (fl. 193).

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 191, conforme requerido à fl. 193.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855745 Nr: 58165-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, NEIDE DE FATIMA RIZZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:10.601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8.840-B, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7.413/MT

 Vistos etc.

A. C. R., menor impúbere e devidamente representada por sua genitora 

nos autos, promoveu o presente Cumprimento de Sentença em desfavor 

de Azul Linhas Aéreas S/A, ambos qualificados e representados nos 

autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado às 

fls. 140/141, conforme requerido à fl. 147.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911063 Nr: 37519-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCE CRISTINA DE ARAUJO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Dilce Cristina de Araújo promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 201, conforme requerido à fl. 203.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911875 Nr: 38101-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDMTD, SOIANE DE MORAIS TEIXEIRA

 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.

I. de M. T. D., menor impúbere e devidamente representado por sua 

genitora, promoveu o presente Cumprimento de Sentença em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito (fls. 214/220).

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos (fl. 221).

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 220, conforme requerido à fl. 221.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1030478 Nr: 36985-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARHIANE DI CASSIA ALMEIDA SIMOES

 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:8.184-A

 Vistos etc.

Arhiane Di Cassia Almeida Simões promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 173, conforme requerido à fl. 175.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1040909 Nr: 42032-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CANDIDO AMARAL, VÂNIA 

APARECIDA VIEIRA SOUZA, LEDA MARIA FERREIRA ADDOR VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT, TAISSA FERREIRA DORILEO - 

OAB:14346/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para proceder a devolução dos 

autos, conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 945542 Nr: 57755-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLIVAN SANTOS DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Deolivan Santos da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, 

ambos qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito (fls. 140/145).

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos (fl. 150).

Relatado o necessário.
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 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 145, conforme requerido à fl. 150.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 946662 Nr: 58428-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SATIRO 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Manoel Satiro da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 105/106, conforme requerido à fl. 108.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 947194 Nr: 58695-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONYELISON RODRIGO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY GONÇALVES DE ARAUJO 

- OAB:12.323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

Ronyelison Rodrigo da Silva promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados e 

representados nos autos.

Intimada para efetuar o pagamento da obrigação, a parte executada 

deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação.

 O exequente requereu o bloqueio de valores via sistema Bacenjud.

Realizado o bloqueio integral da obrigação via Bacenjud (fls. 202/207), a 

parte Executada foi intimada para impugnar, todavia quedou-se inerte, e o 

Exequente requereu apenas a expedição de alvará judicial.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois conforme se vê 

das fls. 202/207, houve bloqueio de valores na conta bancária da 

executada, satisfazendo na integralidade o crédito exigido. Salienta-se 

que a executada foi intimada da penhora, mas não embargou.

Por sua vez, o exequente foi devidamente intimado, mas se limitou a 

requerer a expedição de alvará judicial, presumindo concordância com o 

montante penhorado.

Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento da obrigação pela 

executada, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

 Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor do Exequente para levantamento da importância 

penhorada (fls. 202/207), conforme requerido em fl. 210.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374140 Nr: 1268-62.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA BALÃO MÁGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JEROGINA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO JOSÉ AQUINO - 

OAB:9255

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 136, por consequência e após o decurso do prazo 

recursal, expeça-se o competente alvará de liberação dos valores 

penhorados junto ao holerite da parte Executada que estejam depositados 

nos autos, observando os dados bancários de fl. 133.

 Após, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para que efetue o 

cálculo do débito exequendo, subtraindo as quantias levantadas pela parte 

Exequente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759528 Nr: 11839-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA TRANSPORTES - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 Vistos etc.

Facchini S/A ajuizou a presente Ação de Execução em face de Luiz 

Carlos de Lima Transportes - ME, ambos qualificados e representados nos 

autos, nos termos do postulado de fls. 05/08.

Intimada para efetuar o pagamento da obrigação, a parte Executada 

deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação.

 Realizada a penhora de bens via sistema Bacenjud e sistema Renajud, a 

parte Executada comparece aos autos (fls.142/143).

Intimada para se manifestar, a Exequente quedou-se inerte.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois conforme se vê 

das fls. 140/141, houve bloqueio de valores na conta bancária da 

Executada, satisfazendo na integralidade o crédito exigido.

Ressalta-se que a Exequente foi devidamente intimada da penhora, mas 

quedou-se inerte, presumindo concordância com a quitação da dívida.

Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento da obrigação pela 

Executada, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

 Por consequência, defiro a baixa da penhora efetivada via sistema 

Renajud às fls. 137/140, conforme pretendido em fls. 142/143.

Intime-se a Exequente para requerer o que de direito quanto ao montante 

penhorado via Bacenjud (fls. 140/141). Caso pleiteado a expedição de 

alvará judicial, defiro desde já o pedido.

Transitada em julgado a presente e inexistindo manifestação da parte 

interessada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1283584 Nr: 2824-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTRONUTRI REFEIÇÕES E SERVIÇOS - ME

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a Requerente na pessoa de seu advogado para que traga aos 

autos cópia das peças processuais que tenha em seu poder ou qualquer 

outro documento que facilite a restauração dos autos de código 1105666 

que foi extraviado, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 93876 Nr: 18246-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE - BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MASSAYKI YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para proceder a devolução dos 

autos, conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC, 

visto que o feito foi retirado em carga rápida e a devolução deve ser feita 

até o final do expediente do dia da carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1303774 Nr: 9371-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CARLOS TURAZZI, EDNELSON 

TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENEGASSO PRIOTO 

- OAB:11570/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 149/160 dos autos de 

execução em apenso (cód. 325209) e a juntada ao presente incidente, 

observando a ordem cronológica, de modo que a referida petição deverá 

ser juntada antes da petição de fls. 04/09, que instruiu este incidente.

Após, determino que ambos os autos sejam renumerados.

Determino a suspensão do processo principal em apenso, cód. 325209, 

conforme determina o artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil.

Citem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem e pleitearem as provas cabíveis (artigo 135 do Código de 

Processo Civil).

Postergo a apreciação do pedido de penhora de bens, para após a 

angularização processual.

Translade cópia da presente decisum para o processo principal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1014195 Nr: 29396-91.2015.811.0041

 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: WALDOMIRO NETO LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇOES E PLANEJAMENTOS 

IMOBILIARIO LTDA EPP, APOLUS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE GALESSO 

SEROR - OAB:24031/0/MT, RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1147266 Nr: 30534-59.2016.811.0041

 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: MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO VIEIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER DALADIER PRADO 

SANTOS - OAB:12733, JANINE DA SILVA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

21.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 921793 Nr: 44452-04.2014.811.0041

 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: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS - EPP, JOSI MARI DE 

OLIVEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREITEIRA E CONSTRUTORA YPÊ LTDA, 

FERNADO CARLOS ARGUELLO, HELENA PAES DE BARROS ARGUELLO, 

WALMIR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARDOSO DE MELLO 

- OAB:15160, NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1028693 Nr: 36149-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NUNES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 815512 Nr: 21957-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCRISA RECICLAGEM DE VIDROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 9534, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:7569-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 125986 Nr: 14198-34.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGB CONSTRUÇÕES GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9804 MT, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871/MT, JANDIR LEMOS - OAB:8204/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT

 Vistos etc.

Homologo o acordo celebrado entre as partes (fls. 377/379), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020585-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020585-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSENILDO SONAQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de ação em que consta no polo passivo o Estado do Mato 

Grosso, cuja especialidade exclui a competência de Vara Cível de feitos 

gerais, como é o caso desta Unidade Judiciária. Assim, tendo em vista o 

Provimento n.º 04/2008-CM, que fixou a competência das varas 

especializadas, como é o caso das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública para processar e julgar os executivos fiscais e os feitos em geral 

em que constem como parte a Fazenda Estadual e Municipal, o declino da 

competência em favor de umas das referidas varas é medida que se 

impõe. Desta feita, pelos motivos expostos e por tudo que dos autos 

constam, DECLARO este Juízo incompetente para processar e julgar o 

presente feito, devendo o mesmo ser remetido a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Capital. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021699-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SIQUEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021699-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL 

SIQUEIRA DE MORAES Vistos etc. Observo que o presente feito foi 

distribuído erroneamente para esta Vara, pois os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, como 

na hipótese que se refere à alienação fiduciária, devem ser processados 

e julgados pelas varas especializadas de acordo com o Provimento n. 

04/08/CM. Logo, declaro este Juízo incompetente para apreciar e julgar a 

demanda e, por consequência, determino a redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011004-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI (AUTOR)

SIMONE APARECIDA FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI OAB - 

MT18849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011004-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI, SIMONE APARECIDA FERRARI RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Simone Aparecida Ferrari e Amaide de Oliveira Ferrari ajuizaram a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Liminar em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., todas qualificadas 

nos autos. As Requerentes objetivam, em sede de tutela de urgência, que 

a Requerida seja compelida a não suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora n. 6/288096-1, em relação a dívida 

apurado no “Termo de Ocorrência e Inspeção” de n. 643813. Alegam que 

o valor apurado no referido Termo de Ocorreência e Inspeção não condiz 

com o consumo da referida unidade consumidora e que não deu causa às 

irregularidades apontadas. Argumenta que a cobrança é abusiva. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 13299407, com seus documentos e, por 

consequência, nos termos do artigo 98, aliado ao artigo 99, §3º, ambos do 

Código de Processo Civil, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada e 

passo à análise da tutela pretendida. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 12903423 e 12903342 que demonstram que a fatura 

em discussão encontra-se majorada ao se comparar com a média de 

consumo da unidade consumidora n. 6/288096-1, em razão de consumo 

de energia não faturado. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo 

suspeita de fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de 

energia elétrica não pode servir como meio coercitivo à cobrança de 

débitos pretérito. Este também é o entendimento adotado pela 

Jurisprudência pátria: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS 

REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE APURADA PELA 

CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. 
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RECURSO NÃO CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e 

pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de 

suposta fraude apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de 

medida tendente a forçar o consumidor a quitar valores apurados 

unilateralmente, sendo necessário, para tanto, a utilização do 

procedimento ordinário de cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que 

a pretensão da agravante também se revela ilegítima na medida em que "o 

corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

18/02/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 

11089002387, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da 

Publicação no Diário: 10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência 

a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa às Requerentes, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode a consumidora ser 

privada de serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela 

pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar que a concessionária Requerida não suspenda o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de n. 

6/288096-1, desde que o débito se refira à fatura em discussão na lide. 

Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 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. Com base no artigo 

334, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

Conciliação para 30 de outubro de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada 

na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020316-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS (REQUERENTE)

LAURIANA PAULA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 

(REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020316-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS, LAURIANA PAULA CORREIA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTENCIA MEDICA LTDA Vistos etc. Vilma Paula Barros de Assis e L. 

P. C., esta representada pela primeira Requerente, ajuizaram a presente 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por 

Danos Morais em face de Agemed Saúde S/A, todos qualificados nos 

autos. Narra a inicial que a requerente Lauriana aderiu ao plano de saúde 

estipulado pela entidade CONMIRB junto à Requerida, todavia foi notificada 

da rescisão unilateral do contrato diante do “desequilíbrio econômico 

atuarial na relação jurídica”. A Requerente afirma que na notificação lhe foi 

concedido prazo para migrar de plano, com aproveitamento de carências. 

Aponta que em 20 de junho de 2018, dentro do prazo estabelecido, 

assinou com a requerida COOPERUSO o contrato do plano coletivo por 

adesão, denominado Plano Free Total 600 – STAN, com vigência em 

01/07/2018, efetuando o pagamento da primeira mensalidade antes mesmo 

do vencimento. Alega que mesmo após o pagamento da mensalidade foi 

notificada do indeferimento da proposta de migração do plano e que as 

Requeridas exigiram que a Requerente contrate outro plano de saúde, sem 

aproveitamento de carência. Argumenta que a atitude das Requeridas é 

abusiva e que está impedida de dar continuidade em seus tratamentos 

médicos. Salienta que tentou solucionar o impasse administrativamente, 

mas não logrou êxito no intento. Requereu, em sede de tutela de urgência, 

que as Requeridas sejam compelidas a efetivar a migração do plano de 

saúde por adesão para o plano Free Total 600 – Stan, com início de 

vigência em 01/07/2018 e isenção de carência. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. O presente pedido deve ser 

analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, seja em face 

da finalidade claramente expansiva da dicção legal – artigo 3º e 

parágrafos -, seja porque a operação aqui noticiada apresenta como 

núcleo comum um ato de prestação de serviços, praticado com 

habitualidade, em mercado específico. Verifica-se a existência de relação 

jurídica entre as partes. Além disso, como se vê dos documentos que 

instruem a inicial, em especial os de id n. 14073189, 14073211, 14073198 

e 14073186, a parte Autora manifestou o interesse na migração de seu 

plano de saúde para o Free Total 600 dentro do prazo estabelecido pelas 

Requeridas e efetuou o pagamento da primeira mensalidade, todavia 

posteriormente foi impedida de ingressar no plano. Entendo, ao menos 

neste momento processual, que a conduta das Requeridas é abusiva, pois 

em um primeiro momento concede prazo para a migração, ofertando plano 

de saúde novo, e depois nega o pedido. Causa um desconforto ao 

consumidor e enormes prejuízos ao mesmo a negativa de migração do 

plano, mesmo que cumpridos os prazos estabelecidos pelas próprias 

Requeridas. Como se sabe, “a proposta de contrato obriga o proponente”, 

nos termos do artigo 427 do Código Civil. Ainda, o perigo do dano está em 

evidência, pois se a Requerente não possuir a cobertura para tratamento 

médico-hospitalar, a mesma estará sujeita a danos irreversíveis, em 

especial pelo seu grave quadro clínico (id n. 14073191 e 14073195). 

Somado a isso, salienta-se que no caso em tela está em jogo nesta 

demanda os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e 

da efetividade da atividade jurisdicional. Consigne-se, ainda, a inexistência 

de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do Código de Processo Civil), 

porquanto o que se procura é o efeito do tratamento médico às expensas 

da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido 

inicial, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi 

obrigada a suportar. Sendo assim, visível neste momento processual a 

necessidade da manutenção do plano de saúde à Requerente na forma 

contratada (Free Total 600), sem carência, de modo que plausíveis os 

seus argumentos, já que os documentos que instruem a inicial comprovam 

a presença dos requisitos exigidos em lei. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar que as Requeridas 

efetivem, no prazo de 01 (um) dia, a migração do plano de saúde por 

adesão da Requerente, inserindo-a no plano Free Total 600 – Stan, com 

início de vigência em 01/07/2018 e com isenção de carência. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
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dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor doutrina tem 

entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a 

qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias 

Dinâmicas. Em sintonia ao referido princípio e diante da autorização do 

texto de lei supracitado, possibilitando que o juiz poderá atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, bem como, em consonância com o que estabelece 

o art. 6º, inciso VIII, do CDC, em que estabelece que a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova. Isto posto, 

diante da hipossuficiente da parte autora, por ser considerada 

consumidora no termo estrito da lei, inverto o ônus da prova. 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 30 de outubro de 2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, em razão da urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032495-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARIANO SOLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS 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)

 

P J E  N . 1 0 3 2 4 9 5 - 8 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  

(P)1032495-81.2017.8.11.00411032495-81.2017.8.11.0041 VISTOS, Com 

fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, INTIMEM-SE as partes 

para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar: a) Se concordam com o 

julgamento no estado do processo. b) Caso negativo, especificarem de 

modo concreto e fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja. 

Observo que a parte deve informar, individual e especificamente, qual tipo 

de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes 

autos onde inicial e contestação porventura divirjam - será objeto dela). 

Saliento que requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em 

desacordo com o acima estipulado serão tidos por inexistentes e 

autorizarão o julgamento imediato do feito. Visando a avaliar a 

conveniência de se designar audiência, nos termos do artigo 139, V, do 

Código de Processo Civil, em nome da celeridade e da economia 

processual desde já consulto se há possibilidade de composição. Faculto 

ainda às partes apresentarem para homologação, a delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, do art. 357, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias para vinculação 

das partes e do Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025116-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 10h30min Horas, 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: 1015988-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANDA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA DE BRASILIA/DF (RÉU)

COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE ARAUJO FERNANDES OAB - DF37052 (ADVOGADO)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 11h00min Horas, 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: 1015994-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 11h30min Horas, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013759-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALBINA GONÇALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NILDO SEBASTIÃO FERREIRA (HERDEIRO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006504-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO PIO DA SILVA CAMPOS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 
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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: 1019435-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SANTANA MARIM FILHO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 12h30min Horas, 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: 1006616-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 08h00min Horas, 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: 1026458-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VATICANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 08h30min Horas, 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: 1031572-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELINA MARIA DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017870-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FLAVIA DA SILVA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, redistribuída de Vara Bancária 

por Declínio de competência, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo 

outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12448253, para emenda do pedido, deferindo a requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 

audiência, 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. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018405-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELI JOSE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, que a parte requerente vem 

aos autos anexar documentos e o comprovante de renda para emenda da 

inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 124197, para emenda do pedido, deferindo a requerente 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 audiência, 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. Havendo nos autos 

interesse de Menor dê-se vista dos autos ao I. Representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005943-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação indenizatória, onde a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. Sabemos que o benefício da 

gratuidade tem por finalidade possibilitar que os verdadeiros necessitados 

possam dispor de acesso 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, o que não se enquadra no presente caso, ao teor 

dos próprios fatos e documentos anexados nos autos no Id 12357665. 

Dessa forma, não se tratando o requerente de pessoa pobre na acepção 

da palavra, e não havendo nos autos demonstração de que o recolhimento 

das custas trará algum prejuízo ao seu sustento ou de sua família, indefiro 

o pedido de gratuidade. Intime-se a parte requerente por seu procurador, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de 

custas acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia de 

Distribuição para recolhimento das custas dos processos que tramitam no 

PJE/MT, encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007581-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (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 vem aos autos anexar 

informações e documentos para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser analisada nos autos, defiro o pedido formulado no Id 

12773977, para emenda do pedido inicial. 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. 

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 parte requerente. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021664-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CHAVES SOARES (REQUERIDO)

TAYNA SOARES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº1021664-37.2018.8.11.0041 Vistos, A presente 

Deprecada tem como objeto: a inquirição da testemunha Carolina Lemos 

Rocha, arrolada pela parte requerida. Estando a precatória acompanhada 

das peças necessárias, para o cumprimento de seu objeto, designo o dia 

24 de Outubro de 2018, as 13h:30mn, para a oitiva da testemunha acima 

especificada, que se realizará na sala de audiência deste Juízo no Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes, Centro 

Político Administrativo - Telefone (65) 3648-6000. Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade da justiça, intime-se o patrono da parte 

exequente para comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A seguir, intime-se a testemunha servindo a cópia da presente missiva de 

mandado (§ 4° do artigo 455 do CPC). Comunique-se o Juízo Deprecante o 

cientificando da data da audiência, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores, servindo cópia deste despacho como Ofício. Após, 

aguarde-se a realização da audiência. Às Providencias necessárias. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017231-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO)

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

RAYRANA SANTANA FERREIRA OAB - MT23945/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029846-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE MENEZES (REQUERENTE)

IRENE MARTINS JUNQUEIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

AUGUSTO ROSA FILHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 09h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021613-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COFEMA - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL LEIMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1021613-26.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 
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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. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição 

contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - 

seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as 

baixas e formalidades legais, devolva-se a presente à comarca de origem 

com nossas homenagens. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021636-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI DA SILVA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de de Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na 

Indenização do Seguro DPVAT c/c Pedido de Exibição de Documentos, 

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: 1021771-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON SILVA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, do 

CPC, e precisa ser adequado, visto que, encontra-se desacompanhado 

dos documentos básicos e necessário à propositura de qualquer ação. No 

caso, deixou de acompanhar o pedido inicial a procuração; a cópia dos 

documentos pessoais da parte requerente, do Boletim de Ocorrência; do 

comprovante de residência e de renda, bem como, deixou de acompanhar 

o pedido a cópia do requerimento administrativo, requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. Dessa 

forma, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a 

requerente para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

regularizando nos autos sua representação processual, bem como 

trazendo para o feito os documentos acima elencados, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito - artigo 330 do 

CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037998-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO BATISTA DA SILVEIRA (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)

 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005411-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (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)

 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004553-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENTOS DO NORTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 09h30min Horas, 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: 1015001-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CORREA (AUTOR)

IOLANDA DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, às 10h00min Horas, 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: 1010148-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS GABRIEL DE ABREU QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Designo audiência Certifico que, designo o dia 26/10/2018, às 08h15min 

Horas, 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: 1007150-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA CONCEICAO ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Designo audiência Certifico que, designo o dia 26/10/2018, às 08h30min 

Horas, 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: 1012957-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILZE TEIXEIRA MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h45min Horas, 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018703-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA PATRICIA DE ARRUDA (RÉU)

MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS (RÉU)

NEVOLANDA LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

EDMIR OLIVEIRA DE ARRUDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006518-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIA SOARES MODESTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818/O (ADVOGADO)

 

CErtifico a tempestividade dos embargos de declaração, e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 12h00min Horas, 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: 1007183-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021815-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SOARES PIRES (RÉU)

Outros Interessados:

WEBBER JUNOR SOUSA GALIANO (TESTEMUNHA)

CARLOS OLIVEIRA COELHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1021815-03.2018.8.11.0041 Vistos, De acordo com o art. 260, 

inciso II, do CPC, são requisitos da carta precatória o inteiro teor da 

petição, do despacho judicial e o instrumento do mandato conferido ao 

advogado. No caso, em que pese estarem elencados no artigo 260 CPC, 

os requisitos essenciais da carta precatória, verifica-se que a presente 

missiva não se encontra revestida dos requisitos legais, visto que objetiva: 

inquirição de testemunhas, sendo distribuída desacompanhada de cópia 

da Procuração e da impugnação, bem como, da guia de recolhimento de 

custas. Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o inciso I, do art. 

267, do CPC, devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de origem, 

observando as formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021813-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT 

c/c Indenização por Danos Morais, 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 
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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: 1021853-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALISMAR DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (RÉU)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação por Danos Material e Moral, 

distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. Inexistindo 

pedido de gratuidade nos autos, intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a 

Guia de recolhimento das custas processuais com o respectivo 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037560-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CAMPOS MOURA 01910146218 (REQUERIDO)

 

Certifico que, tendo em vista ao não comparecimento da parte Requerida 

em audiência, encaminho intimação da parte Requerente para manifestar o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037314-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT ADRIEL DE LIMA (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)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037314-61.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HERBERT ADRIEL DE LIMA, 

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 

17/09/2017 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$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de 

Ocorrência no ID. 11094518. Laudo pericial corroborado no ID: 11895829. 

A Requerida apresentou contestação no ID: 11374968 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, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez, e a inconsistência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares. 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. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 12740520. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 12740703), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 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 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 
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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. 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. No caso, o fato do Boletim de 

Ocorrência (ID: 11094518) não ter sido elaborado na data do acidente, 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: 11895829. 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 craniofacial, 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). Pela mesma 

tabela, tem-se que em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros 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: 11895829 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da estrutura 

craniofacial, o qual corresponde a 100% (cem por cento) do teto máximo. 

Somados a repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento) da 

perca da mobilidade ombro direito, correspondente a 25% (vinte e cinco 

por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 25% de 75% do teto máximo (referente à estrutura 

craniofacial), SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao 

ombro direito). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

5.062,50 (cinco mil 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, 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$ 85,00 

(oitenta e cinco 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 

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: 11094671. 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$ 85,00 (oitenta e cinco 

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, HERBERT ADRIEL DE LIMA, a quantia de: A) - R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois 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 17/09/2017 (Súmula 580 STJ); B) 

R$ 85,00 (oitenta e cinco 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 Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027738-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1027738-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, SIDNEI MONTEIRO, devidamente 

qualificada 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 

12/07/2017 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 ID: 9732924. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10954110 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 
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propositura da ação, além de defender que os fatos narrados não estão 

compatíveis com os documentos apresentados na inicial 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, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Defendeu, 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: 11479576. Impugnação à Contestação no 

id. 12742774. 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 – INÉPCIA DA 

INICIAL – INCONGRUÊNCIA DOS FATOS APRESENTADOS Ao que se 

refere essa preliminar, defendeu o Requerido que os fatos narrados não 

decorrem logicamente da conclusão dos fatos, alegando que a data do 

sinistro apresentado pelo Requerente não esta coerente com os 

documentos apresentados. Entretanto, vislumbro a data expressa na 

exordial, como erro material, uma vez que não trará nenhum prejuízo ao 

processo em questão. Desta feita, não acolho a preliminar arguida em 

contestação. 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. 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: 

9732924) não ter sido elaborado na data do acidente, 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: 

11479576. 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 dos ombros, 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: 11479576 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da mobilidade do ombro esquerdo, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos 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, SIDNEI MONTEIRO, a quantia de 

R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos 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, 12/07/2017 

(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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017146-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIHELM EUZEBIO ASSIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017146-38.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, WILLIHELM EUZEBIO ASSIS DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 22/02/2016 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. 8212216 

(pág. 5 e 6). A Requerida apresentou contestação no ID: 11217256 

arguindo em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, à 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, 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: 11502222. Certidão de decurso de prazo 

para manifestação das partes corroborada no id. 12107689. 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 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. 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. 

8212216), não ter sido elaborado na data do acidente, 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: 

11502222. 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 craniofacial, 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: 11502222 dá conta de 

que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com 

repercussão residual, perda de 10% (dez por cento) da estrutura 

craniofacial, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.350,00 

(hum mil, trezentos 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, WILLIHELM EUZEBIO ASSIS DA 

SILVA, a quantia de R$ 1.350,00 (hum 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, 22/02/2016 (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033301-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033301-19.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, FRANCISCO BORGES CAMPOS, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 
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benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/06/2017 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$ 230,00 (duzentos 

e trinta reais) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de 

Ocorrência no ID. 10481609. Laudo pericial corroborado no ID: 11502324. 

A Requerida apresentou contestação no ID: 11392279 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, 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, e a inconsistência do pedido de reembolso por 

despesas médicas e suplementares. 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. Impugnação a 

contestação juntada no ID. 11634652. 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. 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. No caso, o fato do Boletim de 

Ocorrência (ID: 10481609) não ter sido elaborado na data do acidente, 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: 11502324. 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 deperda completa da mobilidade de um tornozelo, 

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: 11502324 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da perca da mobilidade do tornozelo esquerdo a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos 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$ 

230,00 (duzentos 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 

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: 10481609 pág. 13 e 14. 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$ 230,00 (duzentos 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 
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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, FRANCISCO BORGES CAMPOS, a quantia de: A) - R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos 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 08/06/2017 (Súmula 580 

STJ); B) R$ 230,00 (duzentos 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 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029174-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON BRUNO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029174-38.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ALISSON BRUNO MARINHO DA 

SILVA, 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 30/06/2017 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 ID: 9948526 pág. 6 e 7. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11379618 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, 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: 11894045. Impugnação à contestação ID. 

11457169. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 

11914425), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. 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. 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: 9948526) não ter sido elaborado na data do 

acidente, 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: 11894045. 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: 11894045 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior direito, 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, 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, 

ALISSON BRUNO MARINHO DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 30/06/2017 (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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 91 de 606



Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009596-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002914-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA CAMLOFSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

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 para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028515-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA OAB - 834.309.542-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP0091311A (ADVOGADO)

SOLANO DE CAMARGO OAB - RJ165569 (ADVOGADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693 (ADVOGADO)

TATIANE MARQUES DOS REIS OAB - SP273914 (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018834-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARQUES DA SILVA DIAS (AUTOR)

ZENILDO FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014835-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

DANILO GALLARDO CORREIA OAB - SP247066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026586-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMARA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, tendo em vista ao não comparecimento da parte Requerida 

em audiência, encaminho intimação da parte Requerente para manifestar o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004716-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZA DE ANDRADE FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (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)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019105-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

consulta de perícia médica, que se realizará no dia 27/08/2018 a partir das 

08:00, no endereço: Rua 24 de outubro, 827, sala 08, galeria 24 de 

outubro, bairro Popular, Cuiabá-MT. Telefones: 65 2127-8022/ 65 9 

9631-9747.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017854-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA KRINDGES (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

consulta de perícia médica, que se realizará no dia 27/08/2018 a partir das 

08:00, no endereço: Rua 24 de outubro, 827, sala 08, galeria 24 de 

outubro, bairro Popular, Cuiabá-MT. Telefones: 65 2127-8022/ 65 9 

9631-9747.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036841-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DOS SANTOS LEITE (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 comparecerem na 

consulta de perícia médica, que se realizará no dia 27/08/2018 a partir das 

08:00, no endereço: Rua 24 de outubro, 827, sala 08, galeria 24 de 

outubro, bairro Popular, Cuiabá-MT. Telefones: 65 2127-8022/ 65 9 

9631-9747.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERMINO MIRANDA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

encaminho intimação para as partes se manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020252-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL LOURENCO PAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte autora no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

encaminho intimação para as partes se manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13857 Nr: 6418-53.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD ROSSI VILELA SILVA, RODRIGO 

GIRARDELLE VILLELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELI VILELA E 

SILVA - OAB:266554, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383-B

 Código do Processo nº 13857

Vistos,

 Trata-se de Ação em fase de execução de sentença que a parte 

executada manifesta nos autos interesse na composição da lide, 

requerendo a designação de audiência conciliatória.

Este feito se arrasta no Judiciário desde o ano de 1997, sem solução, e o 

Código de Processo Civil em vigor - Lei nº 13.105/2015l, traz a auto 

composição como meio preferencial para a solução dos conflitos.

Dessa forma, hei por bem primeiro acolher o pedido dos executados, para 

designar o dia 14 de Agosto de 2018, as 13h:30mn, para realização de 

audiência conciliatória, cujo ato será realizado na sala de audiências deste 

Juízo.

Intimem-se as partes por seus patronos, via DJE.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 113465 Nr: 3590-74.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Código do Processo nº 113465

Vistos,

O pedido de Execução de Sentença formulado as folhas 360/361, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 524, inciso I do CPC, e precisa 

ser adequado.

No caso, o pedido deixou de constar informações necessárias estipuladas 

pelo novo ordenamento jurídico, como, CNPJ da parte executada, bem 

como, a planilha do cálculo discriminado da condenação.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente/exequente, para no prazo de 

cinco dias, trazer para os autos as informações complementares 

estipuladas pelo artigo 524, incisos I CPC, para posterior prosseguimento 

do feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393330 Nr: 28693-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ZAQUE DE JESUS - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 393330

Vistos,

 Acolho a cota ministerial de folhas 271/272, oficie-se á Secretaria 

Municipal de Saúde, solicitando as informações requeridas pela Promotora 

de Justiça, no prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

Instrua-se o ofício com a referida cota Ministerial.

Vindo para os autos as informações, dê-se nova vista dos autos ao I 

representante do Ministério Público.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário..

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 57432 Nr: 2000-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE VENDEDORES DE 

CARTÕES TELEFÔNICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT, RAIMUNDO LOPES DE LIMA - 

OAB:3503-B

 Processo Código nº 57432

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde a parte exequente ardilosamente 

vem aos autos requerer a formalização de buscas de bens junto a Receita 

Federal, em nome dos dirigentes da Cooperativa executada.

Neste caso, pedidos similares já foram por 03 (três) vezes indeferidos 

(fls. 204; 208 e 244), dessa forma, pelas razões já expostas nos autos 

por mais de uma vez, indefiro o pedido formulado pelo exequente as 

folhas 291/292, por total falta de amparo legal.

Intime-se o exequente para no prazo de cinco dias, dar cumprimento a 

decisão de folhas 288, sob pena de extinção.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 329364 Nr: 1568-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRIGIER DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Processo - Código nº 329364

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde a parte exequente vem aos 

autos requerer a busca de bens via Sistema Renajud e Infojud.

No caso, a busca de veículos no Detran/Renajud já foi realizada as folhas 

125, obtendo resultado negativo, visto que os veículos encontrados já 

constam com restrição registrada por outro Juízo.

Quanto a diligência junto a Receita Federal, via Infojud para busca de 

bens, está só é admitida excepcionalmente, justificando-se tão somente, 

quando demonstrado nos autos, que o exequente já esgotou todos os 

meios de diligências extrajudiciais disponíveis para localizar bens do 

executado, o que não se enquadra no presente caso.

Dessa forma, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro a busca requerida via Sistema Infojud.

Isto posto, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, determino que 

se proceda a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos 

quantos bastem para garantia o valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 764716 Nr: 17371-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BASTOS DA SILVA, FABIO SANTOS DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA GONÇALVES DE MORAIS SILVA, 

ELIDIO PORTO DE FIGUEIREDO, DALVACI GHISI, GILBERTO PORTO 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo – Código nº 764716

Vistos,

Indefiro o pedido de citação por edital da forma requerida as folhas 80, por 

não corresponder com a realidade dos autos.

No caso a Requerida Dalvaci, fora citada por edital as folhas 57, sendo 

ainda citados pessoalmente Elidio porto de Figueiredo as folhas 67 e 

Karina Gonçalves de Morais Silva as folhas 71.

Dessa forma resta pendente de citação apenas o requerido Gilberto Porto 

de Figueiredo que não foi localizado no endereço informado na Busca 

realizada via Infojud, conforme correspondência devolvida as folhas 76.

Dessa forma, estando esgotados os meios disponíveis para localização do 

requerido Gilberto Porto de Figueiredo, presente nos autos, a hipótese 

prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC, sendo perfeitamente cabível a 

citação deste por edital.

Ante ao exposto, do pedido formulado as folhas 80, defiro apenas a 

citação do requerido Gilberto Porto de Figueiredo, por edital, cite-se com 

prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do 

CPC, constando as observações constantes do art. 257, inciso IV do 

mesmo códex, e as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do 

CPC.

 Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, e afixem 

no local de costume.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se os requerentes conforme preconiza o art. 183, § 1o do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883054 Nr: 18580-84.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA 

SILVA, DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:10372 - B

 Código do Processo nº 883054

Vistos,

 Trata-se de processo com pericia indireta designada, onde a perita 

nomeada as folhas 242, bem como a parte requerida, vem aos autos 

requerer a solicitação do prontuário médicos da internação do paciente 

Augusto Addor Nunes da Silva, para conclusão do laudo Pericial.

Isto posto, defiro o pedido formulado pela perita e a as folhas 255/256, 

oficie-se ao Diretor do Hospital Santa Rosa, no endereço indicado as 

folhas 256, para no prazo de cinco dias, encaminhar a este Juízo o 

prontuário médico do paciente Augusto Addor Nunes da Silva, sob pena 

de desobediência.

Estando nos autos a documentação solicitada, intime-se a perita.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833000 Nr: 38516-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->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: CAMIL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 833000

Vistos,

A parte requerida não foi localizada para citação no endereço indicado 

nos autos, tendo o requerente formulado pedido de busca a fim de 

localizar o endereço da parte requerida.

Determino que se proceda a solicitação de informações cadastrais junto a 

Receita Federal, via Infojud quanto ao endereço da parte requerida.

A solicitação formalizada via Infojud, obteve resultado negativo, tendo em 

vista que o endereço encontrado é o mesmo endereço indicado no pedido 

inicial folhas 05.

Isto posto, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, promover o normal andamento deste feito 

,requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção - artigo 485, 

III e §1º, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 939646 Nr: 54423-13.2014.811.0041

 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: MARCIO BENEDITO PALMA PIMENTA, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO DA MÚSICA, FABIANO TEIXEIRA 

MOTTA

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

RIOS JÚNIOR - OAB:24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 939646

Vistos,

A parte requerida não foi localizada para citação no endereço indicado 

nos autos, tendo o requerente formulado pedido de busca a fim de 

localizar o endereço da parte requerida.

Determino que se proceda a solicitação de informações cadastrais junto a 

Receita Federal, via Infojud quanto ao endereço da parte requerida.

A solicitação formalizada via Infojud, obteve resultado negativo, tendo em 

vista que o endereço encontrado é o mesmo endereço indicado no pedido 

inicial folhas 05.

Isto posto, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, promover o normal andamento deste feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção - artigo 485, III 

e §1º, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 379696 Nr: 15497-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

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

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

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

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca pagamento voluntário de fls. 525/528.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144494 Nr: 29398-27.2016.811.0041

 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: DELSO LOURENCIO SOARES

 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 CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário de fls. 161/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 367063 Nr: 5198-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário de fls. 226/228.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887626 Nr: 21684-84.2014.811.0041

 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: ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184

 Código do Processo nº 887626

Vistos,

Trata-se de processo com pericia designada as folhas 97, onde o patrono 

da parte autora vem aos autos informar que o seu cliente encontra-se 

detido na cidade de Barra dos Bugres-MT, ocasião em que requereu a 

redesignação da pericia para data posterior a data da progressão de 

regime do autor que ocorrerá em 29/09/2018.

 Não sabendo se o requerente será liberado na data assinalada as folhas 

99, hei por bem suspender o andamento deste feito, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, ou até manifestação do requerente nos autos.

Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção, conforme preconiza o artigo 485, § 1º, 

do CPC.

Intimem-se as partes e cientifique-se o perito designado às folhas 97.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108462 Nr: 14078-34.2016.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA EDNA CANELLA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE P. BASSAN - 

OAB:19.661/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953

 Processo - Código nº 1108462

Vistos,

 Trata-se de processo com acordo homologado as folhas 104, onde a 

parte requerida junta nos autos guia de depósito, para paramento da 1ª 

parcela do acordo formulado entre as partes.

A parte autora requer o levantamento do valor depositado.

Para cumprimento do que dispõe o Provimento nº 68/2018, do CNJ, a parte 

requerida vem manifestar expressamente sua concordância com a 

liberação do valor depositado (fls. 106).

Dessa forma, defiro o pedido formulado as folhas 105, expeça alvará em 

favor da parte requerente, para levantamento do valor depositado as 

folhas 99/100, na conta bancária indicada nos autos.

A seguir, aguarde-se o cumprimento integral do acordo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736578 Nr: 33014-83.2011.811.0041

 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: MARIA NICÁCIO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário de fls.199/202.

 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 autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740311 Nr: 37017-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDINO KISSEL, ANILDO NUNES DE MORAIS, ANTONIO 

FERREIRA DE ALMEIDA, CELSO JOSE MINOZZO, HERMINIA PAGLIARI 

LATREILLE, JAIR KISSEL, LEONICIO DOS REIS SALES, JESUS DE MORAIS 

LEAL, JOÃO MARIA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, JOSE 

GONÇALVES MORAES, JOSE PEREIRA MARQUES ROSA, JOSE VICENTE 

FILHO, MARINO FLAVIO ZORTEA, OLGA AYRES MARANHÃO ANTUNES, 

RITO BORTOLINI, SELVINO XAVARIZ CARRARO, SIMIÃO PREUSS, 

VILSON DOMINGOS BORTOLINI

 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:OAB/MT 3056

 Intimação da parte autora, para no prazo legal manifestar-se acerca da 

petição de fl. 726.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930563 Nr: 49602-63.2014.811.0041

 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: JUARILICE CAMPOS ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES, 

CLAWILSON ALMEIDA LAVACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - 

OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287-O/MT, JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida TAMIRES FÁTIMA BORGES FERNANDES, 

pagar a parte Autora JUARLICE CAMPOS ORTIZ, a importância de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar deste julgamento, na forma da Súmula 

n. 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento 

danoso, obedecendo-se o comando do artigo 398 do Código Civil assim 

como a Súmula n. 54 do STJ. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento de pensão vitalícia no valor mensal equivalente a 01 (um) 

salário mínimo vigente no respectivo vencimento, a iniciar na data do fato e 

perdurar durante a sobrevida da Autora - salvo comprovada recuperação 

da plena capacitação laboral. Em relação às parcelas antecedentes a este 

decisum, o referido valor deverá sofrer correção monetária pelo INPC a 

partir de cada prestação vencida e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do sinistro; Determino à parte Requerida constituir capital, cuja renda 

garanta o pagamento do valor das prestações da pensão alimentar, 

consoante o disposto no art. 533 do Código de Processo Civil.Condeno, 

por fim, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação a título de danos morais e sobre a soma das prestações 

vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do 

§9º do artigo 85 do CPC, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade por 

ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98,§3º do CPC). Retifique-se a 

autuação processual, excluindo do polo passivo da lide o Requerido 

CLAWILSON ALMEIDA LAVACA nos termos da decisão de fls. 

141/143.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371691 Nr: 8319-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO PAES DE BARROS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 816473 Nr: 22914-98.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MARISTELA DA SILVA RODRIGUES, 

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES, CLOVIS RODRIGUES DE 

ARRUDA GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 
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FERREIRA - OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 419/421), restando satisfeita na 

integralidade a obrigação, conforme concordou a parte Exequente em fl. 

423.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 421, conforme requerido à fl. 423.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825275 Nr: 31286-36.2013.811.0041

 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: CLAUDIO DUBIANI RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 

AMÉLIA DA SILVA COSTA, JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

GALDINO ANTONIO DA FONSECA COSTA, ERASMO OLIVEIRA ROCHA, 

CASTURINA MENDES DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

menifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 139.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 881018 Nr: 17421-09.2014.811.0041

 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: FABIANE BRANDÃO DE QUEIROZ

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

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código – 881018

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 338/340, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 754841 Nr: 6834-93.2012.811.0041

 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: BRASIL OXIGENIO COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 Código – 754841.

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de fls. 307/308, pelas mesmas razões da decisão de 

fls. 300.

Tendo em vista, que o valor remanescente da Execução foi penhorado as 

fls. 304/306, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Transitado em julgado, expeça-se ALVARÁ do valor penhorado às fls. 

304/306 em favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada à 

fl. 311.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 226588 Nr: 33785-71.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO PEREIRA, ARI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA 

- OAB:4.561, KILZA GIUSKI GALESKI - OAB:8.660 MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 683.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 922792 Nr: 45122-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEULER LUIZ ARAUJO SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS PAULA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901, DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - 

OAB:20725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito. Tendo em vista 

a certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822263 Nr: 28443-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO, ROBSON 

JESUS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl.174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 257448 Nr: 20250-41.2006.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 88.

Decisão

Decisão 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.13613360 e Id.13613402, em que a parte Autora retificou os 

pedidos da exordial nos termos do despacho do Id.13389805. Cuida-se 

intitulada “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FACE DA 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” aventada por IZABELA FERREIRA DA SILVA, em desfavor 

de MRV PRIME PARQUE CHAPADA DAS MANTIQUEIRA INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA, postulando a parte Autora pela concessão de tutela de 

urgência a restituição integral do valor pago à Requerida pela aquisição de 

imóvel residencial. Discorre a Autora que, em síntese, em 05/03/2017 

adquiriu junto à Requerida a unidade residencial nº102, Bloco 14 do 

Residencial Parque Chapada Mantiqueira no valor de R$144.474,00 (cento 

e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais), sendo uma 

parte adimplida através de recursos próprios e outra parte com 

financiamento bancário. Explica a Requerente que, quando da realização 

do contrato a Autora era solteira, vindo a se casar em 17/03/2017, de 

modo que a alteração de seu estado civil teria gerado alterações 

contratuais não informadas no momento da aquisição do imóvel, e em 

decorrência dessas modificações, que incluíram reajustes no valor do 

imóvel e perda de bonificações contratuais, a Requerente não teve mais 

interesse em manter a avença, atribuindo a culpa exclusiva à Requerida 

pela rescisão do contrato. Face ao exposto e do que mais consta nos 

autos, a Requerente propôs a presente ação a fim de ver reparados os 

danos suportados pelos atos ilícitos noticiados na exordial, e em sede de 

tutela de urgência pugna: “[...] I- Que seja CONCEDIDO A LIMINAR 

pleiteada, para que a Requerida deposite nos autos todo o valor 

desembolsado pela Autora de forma corrigida, que hoje remonta a quantia 

de R$ 11.537,87 (Onze mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e sete 

centavos), sob pena de multa a ser arbitrada que sugerimos em R$ 

1.000,00 por dia descumprido [...] (sic Id.11321293 pág.22) Insta relatar 

que, após a propositura da ação, foi oportunizado a parte Autora corrigir 

defeito e irregularidade no valor da causa e no pedido constantes na 

exordial (Id.11709924 e Id.13389805), cujas manifestações se encontram 

anexadas respectivamente no Id.11868952(Id.11868964) e 

Id.13613360(Id.13613402.) É o necessário. DECIDO De proêmio, a 

indiligência da parte Autora aos comandos judiciais do Id.11709924 e 

Id.13389805, impõe a organização de matéria de ordem pública 

indispensável ao recebimento da ação. Consigno que, no tocante a 

rescisão contratual, independente da autonomia jurisdicional e da 

presidência do feito recair integralmente sobre este Magistrado, a quem 

compete saber o que é dispensável e/ou redundante (pleonasmo), a título 

exauriente e explicativo, tendo em vista a manifestação da parte Autora no 

Id.13613402, esclareço que, o artigo 421 e artigo 422 do Código Civil, 

obriga as partes contratantes obedecer, de maneira proba e fidedigna, os 

limites e a função social do contrato livremente entabulado. Art. 421. A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. Na sequência o artigo 472 do mesmo Diploma Legal, 

preceitua que o distrato/rescisão/extinção do contrato dar-se-á pela 

mesma forma exigida no contrato. Art. 472. O distrato faz-se pela mesma 

forma exigida para o contrato. Assevero que, a submissão à lei especial, 

não ilide a aplicação da legislação que especificamente regula o vínculo 

formado entre o diálogo das fontes normativas (lei genérica e lei especial), 

eis que abrangente e cogente o direito positivado em ambas as espécies. 

Em outras palavras, a lei específica (Código de Defesa do Consumidor), 

como princípio comezinho de hermenêutica, pode afastar a lei genérica 

(Código Civil) nos pontos incompatíveis, mas não o sistema ideológico da 

norma base da relação jurídica, “Disposições Gerais, Formação e Extinção 

do Contrato” (Título V do Código Civil). Concluindo a linha legal de 

raciocínio do juízo, relembro os limites impostos ao provimento jurisdicional 

previstos no Código de Processo Civil: Art. 141. O juiz decidirá o mérito 

nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de 

questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 

322. O pedido deve ser certo. Art. 324. O pedido deve ser determinado. 

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso 

do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, 

ainda que resolva relação jurídica condicional. Dito isso, para aplicar 

esses os preceitos normativos neste caso concreto, e trago a baila ipsis 

litteris a Cláusula 7ª, item 7.5, do instrumento objeto da demanda 

(Id.11321429 pág.16): 7.5) Havendo resolução do Contrato, nos termos da 

presente Cláusula, deverá o(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) 

providenciar a assinatura do instrumento de distrato do Contrato Particular 

de Processa de Compra e Venda, documento elaborado pela PROMITENTE 

VENDEDORA, com o respectivo reconhecimento de firma, para 

formalização da resolução, começando a correr da data do recebimento 

do documento pela PROMITENTE VENDEDORA o prazo de 10 (dez) dias 

úteis para seu efetivo pagamento pela PROMITENTE VENDEDORA. 

(destaquei) Note que, o contrato, voluntariamente, assinado pela parte 

Autora (absolutamente capaz), prevê como forma de rescisão a 

elaboração de instrumento de distrato pela Promitente 

Vendedora/Requerida, sob as disposições transcritas acima, formalidade 

intransponível que não vislumbrei nestes autos. Isto porque, o documento 

anexado ao Id.11321488 representa “solicitação de rescisão contratual” (e 

não “Termo de Rescisão”, conforme denominado pela Requerente no 

Id.13613402 pág.1), ao passo que, conforme narrativa fática da própria 

Autora, até a propositura desta ação não ocorreu a restituição dos 

valores pagos, inexistindo nos autos qualquer prova que convalide o 

reconhecimento liminar da rescisão do contrato. Tal circunstância, aliado a 

ausência de pleito rescisório especifico e certo (artigo 322 e artigo 324 do 

CPC), influiria diretamente na análise do pedido de tutela, porquanto 

ausente a probabilidade do direito à aplicação da súmula 543 do STJ, por 

não estar roborado a rescisão bilateral da avença, neste momento 

(inaudita altera pars). Porém, não se pode olvidar que, incumbe a parte 

interessada formular os pedidos que entender necessários e pertinentes 

ao pleito jurisdicional almejado, da mesma forma que compete ao juízo 

julgar procedente ou improcedente “os pedidos” autorais, de maneira que, 

entendo essencialmente favorável à parte autora o instituto da “emenda a 

inicial”, já que permite ao requerente, “querendo”, adequar a exordial aos 

contornos legais e às peculiaridades de convicção do juízo. Razão disso, 

em homenagem aos princípios norteadores da relação processual, 

especialmente a apreciação integral de mérito, satisfação, cooperação, 

sobretudo justiça e efetividade (artigo 4º e artigo 6º do CPC), com alicerce 

no artigo 321 do CPC, foi oportunizado à parte Autora no despacho do 

Id.13389805, corrigir/adequar os pedidos à causa de pedir da demanda, 

inserindo, se fosse o caso, o pleito rescisório, providência indispensável 

ao julgamento íntegro do mérito, relacionados à restituição (pedido de 

tutela) e indenização provenientes da rescisão antecipada do contrato 

(não evidenciada na forma avençada), notadamente a vinculação do ato 

jurisdicional aos exatos termos suscitados pelas partes. Assim, com 

respaldo no Principio da Ampla Tutela Jurisdicional, a regra esculpida no 

consagrado brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (me dá os fatos, e eu 

te darei o direito), ao contrário do que se insurgiu na petição do 

Id.13613402, a correção oportunizada pelo juízo não se tratou de 

“pleonasmo”, nem tão pouco, o entendimento do r.causídico (ou da própria 

parte) representa fonte do direito, em que o Magistrado arrime a marcha 

processual. Explanada a convicção do juízo, chamo a atenção para a 

indiligência da parte Autora, representada pela reiterada inobservância de 

formalidade técnica na petição inicial, estabelecida no artigo 319, inciso V 

do CPC, atribuição do valor da causa. Assinalo que, o valor da causa é 
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requisito de ordem pública, e deve ser fixado com responsabilidade e 

critério técnico previsto no artigo 291 e artigo 292, ambos do CPC, 

vejamos: Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de 

cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de 

propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - 

na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas 

pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são 

alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal. É pacífico o entendimento de que o 

valor da causa deve corresponder ao proveito econômico advindo do 

resultado almejado na demanda, que no caso dos autos, após a correção 

dos pedidos por intermédio da petição do Id.13613402, se enquadrou na 

hipótese do inciso II (valor do ato rescindendo), inciso V (valor da 

indenização material/restituição e moral) e inciso VI (soma dos valores 

advindos do resultado almejado na demanda) do artigo 292 alhures. Logo, 

estando a parte devidamente representada por profissional habilitado, 

deveria ter ocorrido a correção global e pericial, sobretudo coerente aos 

ditames legais, sobre todos os pontos relacionados no Id.11709924 e 

Id.13389805, com respeito íntegro aos princípios norteadores da relação 

processual (celeridade e cooperação), principalmente por ser a parte 

Autora a maior interessada no recebimento da demanda, inviável com a 

valoração indevida da causa. O valor da causa é requisito essencial da 

petição inicial e deve corresponder, tanto quanto possível, ao conteúdo 

econômico perseguido na demanda. Precedentes: REsp 396599, Rel. Min. 

FRANCIULLI NETTO, DJ 25.2.2004; AGREsp 528413, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 

19.12.2003. Todavia, mesmo com as duas oportunidades concedidas à 

Requerente, para emendar a inicial atribuindo adequadamente o valor da 

causa (Id.11709924) e adequar corretamente os pedidos à causa de pedir 

(Id.13389805), após a inserção do pleito rescisório no Id.13613402, a 

Autora se reservou a tecer juízo de valor sobre o exercício da jurisdição, 

não adequando o valor da causa à cumulação de pedidos, recomendando 

o indeferindo a petição inicial (artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, 

inciso IV, ambos do CPC). Entretanto, conforme introito, compete ao 

Magistrado zelar regular formação do processo, garantindo às partes a 

solução integral do mérito em prazo razoável e célere, a fim de evitar 

prolação de decisão inútil e nociva ao jurisdicional, é o que leciona Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre a asseção: O juiz tem o 

dever de zelar pelos requisitos dos CPC/1973 282 e 283 (CPC 319 e 320), 

entre os quais se encontra o valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o 

poder-dever de determinar, de oficio, que seja regularizado o valor da 

causa, bem como recolhidas as custas judiciais complementares. [...] O 

CPC 292 não restringe a possibilidade de ser o valor arbitrado de oficio à 

mera irregularidade na sua fixação, mas a estende também para casos em 

que o valor econômico não seja imediatamente aferido. Tendo em vista a 

necessidade de recolhimento das custas judiciais, o arbitramento a ser 

realizado pelo juiz deve ocorrer no início do processo, na avaliação da 

petição inicial. (in Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág.834) (destaquei) Destarte, se 

enquadrando a valoração da causa, hipótese de atuação compulsória do 

Magistrado nos termos do §3º do artigo 292 do Diploma Processual, reputo 

econômico e eficaz ao bem comum, sobretudo o fim social do exercício do 

direito de ação (artigo 5º, inciso XXXV da CF c/c artigo 3º e artigo 8º do 

CPC), arbitrar de ofício o valor da causa, dirimindo o imbróglio instalado na 

admissibilidade da petição inicial. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. Assim, conforme detalhado acima, o benefício 

econômico almejado pela Autora é certo e determinável, extraindo-se dos 

pedidos indenizatórios a reparação matéria e moral quantitativa vindicada 

(R$16.537,87 – Id.1321293 pág.22), ao passo que o valor do ato 

rescindendo (contrato) está debruçado no documento do Id.11321386 

(R$144.474,00), resultando a somatória no importe de R$161.011,87 

(cento e sessenta e um mil e onze reais com oitenta e sete centavos). Em 

face do exposto, ARBITRO DE OFÍCIO o valor da causa em R$161.011,87 

(cento e sessenta e um mil e onze reais com oitenta e sete centavos). 

Feita essa breve digressão indispensável ao recebimento da ação, passo 

a análise do pedido de tutela de urgência formulado pela Autora. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. É cediço que a relação 

jurídica existente entre as partes caracteriza o vínculo de consumo, haja 

vista a presença das figuras de consumidor e fornecedor (artigo 2º e 3º 

do CDC). Partindo de tal premissa, o contrato entabulado deve ser 

analisado com base nas normas consumeristas, na medida em que devem 

ser sopesadas a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor, 

principalmente no caso de rescisão. No particular, verifico que o 

instrumento de promessa de compra e venda foi pactuado em 05/03/2017 

(Id.11321386), com solicitação de rescisão formulada em 29/08/2017 

(Id.11321488), sendo a intensão rescisória ratificada em juízo no 

Id.13613402. Além disso, o extrato de anexo ao Id.11321465, registra o 

valor pago pela Autora/consumidora pela aquisição do imóvel, no importe 

de R$10.336,17 (dez mil, trezentos e trinta e seis reais com dezessete 

centavos) emitido pela própria Ré. Desse modo, a despeito de a culpa para 

o desfazimento do negócio pender de dilação probatória, não vislumbro 

motivos de natureza excepcional que permitam rechaçar a probabilidade 

do direito de a Requerente resguardar o valor desembolsado para a 

aquisição do imóvel; assim como, não evidencio justa causa arguível pela 

Requerida que a desobrigue de restituir à Requerente eventual importância 

existente após a fixação do nexo causal da rescisão do contrato e o 

reconhecimento definitivo do valor desembolsado. Isto porque, a resolução 

definitiva do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre 

as partes, enseja obrigatoriamente o retorno ao status quo ante, 

respeitado a legalidade/regramento contratual estabelecido para a conduta 

culposa que culmina na resolução do contrato (seja do comprador ou do 

vendedor). Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

543, confira: 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 exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015) Também, aquela Corte Superior entende 

inafastavel o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes 

da realização do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito e abuso de 

direito: [...] Abusiva a disposição contratual estabelecendo, em caso de 

resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a 

restituição das prestações pagas de forma parcelada. 2 - Com a 

resolução, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior 

("status quo ante"), impondo-se ao comprador o dever de devolver o 

imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, 

descontada a multa pelo inadimplemento contratual. [...] (AgRg no REsp 

677177 PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011) [...] É entendimento 

pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito 

de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, 

consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se 

razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas 

administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 - Esta 

Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em 

caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de 

imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo 

ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez. [...] (RCDESP no 

AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 16/10/2012, DJe 05/11/2012) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. MOMENTO 

DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que há enriquecimento ilícito da 

incorporadora na aplicação de cláusula que obriga o consumidor a 

esperar pelo término completo das obras para reaver seu dinheiro, pois 

aquela poderá revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo 
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tempo, a fruição pelo consumidor do dinheiro ali investido. 2. Os 

argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para 

autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser 

mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Ag 866.542/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012) Portanto, de 

fato extrai-se dos autos que o objeto da demanda recai sobre a rescisão 

contratual, de modo a amparar o pedido de restituição dos valores pagos a 

fim de resguardar o resultado útil do processo. Todavia, advirto que, nesta 

prematura fase processual, a mingua das provas carreadas pela parte 

Autora, não vislumbro com segurança a probabilidade do direito à 

restituição integral da quantia paga pela Requerente, tendo em vista a 

inexistência de verossimilhança e prova inequívoca indispensáveis à 

responsabilização da Requerida para a rescisão do contrato, impondo-se 

a triangulação processual e o exercício do direito de defesa para que se 

evidencie a culpa exclusiva da promitente vendedora/Ré. Noto que, a 

Requerente imputa à Requerida a responsabilidade pela Rescisão 

contratual, ao argumento de que não lhe havia sido informado que a 

alteração do seu estado civil influiria na contratação firmada para a 

aquisição do imóvel, inclusive no valor do bem. Contudo, a Autora não 

juntou qualquer tipo de prova capaz de corroborar a alegação, sequer a 

certidão de casamento encontra-se encartada, como forma de elucidar as 

datas noticiadas nos autos. Somado a isso, a motivação exarada de 

próprio punho pela Autora na solicitação do Id.11321488 (restrição sobre 

o nome do cônjuge, existência de contrato de financiamento entre o 

cônjuge e a instituição financeira), não condiz com a narrativa fática da 

exordial (impedimento de contratar o financiamento por constar estado civil 

de solteira na relação com a Ré e no ato da contratação do financiamento 

a Autora estar casada, obrigatoriedade de apresentar declaração de 

renda do cônjuge, e em razão de o cônjuge possuir imóvel residencial em 

seu nome implicaria na perda do desconto de 50% das custas imobiliária – 

Id.11321293 pág.4), restando insubsistente a alegada falha na prestação 

do serviço pela Requerida, que teria silenciado quanto a importância do 

estado civil da Requerente ao negócio rescindendo. Com efeito, 

considerando a inconsistência apresentada pela Requerente no tocante a 

responsabilidade exclusiva da Ré para a rescisão do contrato, reputo 

plausível conceder parcialmente a tutela vindicada, porquanto, neste 

momento inaugural, configurou-se inequívoco o direito ao recebimento 

parcial das parcelas pagas, respeitado integralmente as condições 

fixadas no contrato no que tange às deduções decorrentes da rescisão 

voluntária perquirida pela Requerente. No tocante ao perigo de dano, 

igualmente perfaz demonstrado, na medida em que a postergação da 

restituição dos valores em juízo, além de caracterizar enriquecimento 

ilícito, conforme entendimento jurisprudencial declinado, ofende 

injustamente os direitos básicos do consumidor. Assim, inexistindo por ora 

motivos para se obstar a rescisão do contrato, não apenas pela sua 

natureza sinalagmática, mas, precipuamente, do disposto no art. 54, §2º, 

do CDC, restando ao julgador, na sentença, decidir sobre qual das partes 

lhe deu causa e quanto aos pedidos de cunho indenizatório, o deferimento 

em parte da tutela de urgência é medida que se impõe. Por derradeiro, 

frise-se que o montante a ser restituído/bloqueado ficará à disposição do 

juízo, fato esse que afasta qualquer arguição de irreversibilidade da 

medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 292, §3º do CPC, 

RETIFICO DE OFÍCIO a irregularidade não solucionada adequadamente pela 

parte Autora, após duas oportunidades de emenda a inicial, e ARBITRO à 

causa o valor de R$161.011,87 (cento e sessenta e um mil e onze reais 

com oitenta e sete centavos), rememorando por oportuno, que a 

Requerente é beneficiaria da gratuidade da justiça na forma da decisão 

proferida no Id.11709924, não havendo que se falar em retificação das 

custas processuais de distribuição da ação. Providencie a Secretaria com 

as devidas anotações. Conseguinte, estando devidamente preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE 

a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente IZABELA 

FERREIRA DA SILVA, para o fim de, DETERMINAR que a Requerida MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DAS MANTIQUEIRAS INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA DEPOSITE EM JUÍZO no prazo de 48h (quarenta e oito horas) o valor 

pago pela Autora, representado pelo demonstrativo de pagamento 

anexado ao Id.11321465, R$10.336,17 (dez mil, trezentos e trinta e seis 

reais com dezessete centavos), atualizado até a data do efetivo 

cumprimento da medida, devendo o cálculo do valor estar de acordo com 

as condições contratuais entabuladas entre as partes, inclusive quanto às 

deduções oriundas da rescisão unilateral a pedido do consumidor, 

devendo a Requerida comprovar o cumprimento da ordem com o declínio 

pormenorizado do cálculo realizado, sob pena de bloqueio forçado. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda. INTIMEM-SE as partes acerca da 

audiência de conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente 

ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014902-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ARRUDA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1014902-73.2016.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

13517437/13517445 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13517442 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13517437 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014342-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1014342-97.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14130479/14130499 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14130499 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14130490 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010786-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ZULIANO DOMINGOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1010786-87.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

13937440/13937443 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13937443 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13937444 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026681-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1026681-88.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14010550 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 13367902/13367925 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 dos valores depositados no ID. 13367924 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14010550. 

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: 1021118-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON VIANA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021118-16.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RUDSON VIANA BORGES, 

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 

19/04/2017 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 ID: 8759556. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 11832559 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, 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: 

11504082. Impugnação à contestação no id. 11911015. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 11911016) tecendo 

acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 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. 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: 8759556) não ter sido elaborado na data do 

acidente, 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: 11504082. 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 tornozelo 

o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 
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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: 11504082 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do tornozelo direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos 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, RUDSON VIANA BORGES, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos 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, 19/04/2017 

(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

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017799-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDER AUGUSTO CHAVES FIGUEIREDO (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017799-40.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LANDER AUGUSTO CHAVES 

FIGUEIREDO, 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 17/05/2014 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 ID: 

9110324. A Requerida apresentou contestação no ID: 11829900 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, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

confeccionado na data do fato, 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: 11496443. Impugnação à contestação no id. 11849561. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 11849567) tecendo 

acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 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. 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: 9110324) não ter sido elaborado na data do 

acidente, 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: 11496443. 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: 11496443 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior direito, 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, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 
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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 LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar 

ao Requerente, LANDER AUGUSTO CHAVES FIGUEIREDO, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/05/2014 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006047-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO BRITO DA SILVA (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 

1006047-37.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCILÍO BRITO DA SILVA, 

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 

08/10/2017 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 ID: 12149815. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 13845830 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a irregularidade processual, quanto à procuração 

da parte Requerente, e a ausência de documento imprescindível para a 

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. Alegou ainda, ante a ausência de 

boletim na data do fato, falta de nexo causal e inexistência da prova de 

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: 

13882161. Impugnação a contestação juntada no ID. 14018621. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

No que tange o não comparecimento da Seguradora no multirão de 

conciliação, não merece acolhimento, visto que sua ausência não acarreta 

a extinção do feito, de acordo com o Código de Processo Civil. 

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 – 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 - 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, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 12149815) não ter sido elaborado na data do 

acidente, 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: 13882161. 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: 13882161 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 pé 

direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 5.062,50 (cinco 

mil 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, de acordo com a 
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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, 

MARCILÍO BRITO DA SILVA, a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois 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, 08/10/2017 (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 

Novo 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: 1000382-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO REZENDE DA SILVA (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida, devendo informar novo endereço para a citação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003205-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. F. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT0015728A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1003205-84.2018.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 18 de 

julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G.D. TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (RÉU)

GILMARQUES GOMES GRACIOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000718-78.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA ROSA DO 

NASCIMENTO RÉU: G.D. TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA - EPP, GILMARQUES GOMES GRACIOSO W Vistos. Ab initio, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre a petição acostada no 

Id. nº 9392640, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, ante o disposto no 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. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 18 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE PRISCILA SILVA GALLINA CALDAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003708-08.2018.8.11.0041 AUTOR: GABRIELLE 

PRISCILA SILVA GALLINA CALDAS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. W 

Vistos. 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. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 18 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013950-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON HONORATO DE MAGALHAES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013950-60.2017.8.11.0041 AUTOR: JOELSON 

HONORATO DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da 

sentença proferida no id. 11038240 - Pág. 1/3, aduzindo que há 

contradição no julgado, no ponto em que, condenando à embargante ao 

pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotou que 

o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a embargante 

que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual 

há contradição na parte dispositiva da sentença, e sustenta também a 

sucumbência reciproca, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

a sucumbência reciproca. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, 

in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na 

sentença que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre 

que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte 

mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi 

inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Junho 

de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020749-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020749-85.2018.8.11.0041 AUTOR: WAGNER ALVES 

DA SILVA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos. Verifica-se que a 

parte autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a parte autora, 

em que pese tenha se qualificado como agente patrimonial, deixou de 

juntar aos autos documentos hábeis para aferir para demonstrar a sua 

renda, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem se posicionado pela necessidade de comprovação quando a 

parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que 

apontem sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse 

sentido, colaciono trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como 

é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, 

elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade 

para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou 

demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, 

a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, 

mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar 

com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009234-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009234-87.2017.8.11.0041 AUTOR: BRITO 

LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. W Vistos. 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. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 
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de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029740-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ALVES DE SANTANA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029740-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARILZA 

ALVES DE SANTANA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA W Vistos. Ante o teor da certidão retro, 

PROCEDA-SE com o cancelamento da audiência de conciliação 

anteriormente designada. No mais, considerando que a parte requerida 

apresentou contestação, inclusive com a juntada de documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do Código Processo 

Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para 

tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026750-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026750-23.2017.8.11.0041 AUTOR: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. INDEFIRO o pedido constante 

na petição de Id. nº 12726540, tendo em vista que a parte requerida 

apresentou contestação no movimento de Id. nº 11875727. Assim sendo, 

considerando que a parte requerida apresentou contestação, inclusive 

com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004796-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE ALMEIDA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004796-18.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIS CARLOS DE 

ALMEIDA PADILHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

de DPVAT ajuizado por Luiz Carlos de Almeida Padilha em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id nº 13143454), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13695938). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004976-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA MARGARIDA DE ALMEIDA CASTELETI (REQUERENTE)

ANTONIO RUI MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA ELISABETE MARQUES DE ALMEIDA CANDOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RICARDO PRIOLLI OAB - SP169920 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOLORES TORRES COELHO (REQUERIDO)

ANTONIO AUGUSTO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004976-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AUREA 

MARGARIDA DE ALMEIDA CASTELETI, ANTONIO RUI MARQUES DE 

ALMEIDA, ANA ELISABETE MARQUES DE ALMEIDA CANDOLO 

REQUERIDO: ANTONIO AUGUSTO COELHO, MARIA DOLORES TORRES 

COELHO M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021481-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021481-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021902-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT24553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021902-56.2018.8.11.0041 AUTOR: CIRO NUNES DA 

SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

W Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda 

não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, nos termos do 

decisum constante no Id. nº 14263610, DETERMINO a REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para um dos Juizados Especiais desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007391-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA REG DE PRODUTORES RURAIS DE S LAGOAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MG152465 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIRA PINHO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007391-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

COOPERATIVA REG DE PRODUTORES RURAIS DE S LAGOAS LTDA 

REQUERIDO: SANTIRA PINHO DA COSTA M Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Em seguida, 

devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as 

nossas homenagens. Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma 

como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 17 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020030-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13.411-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (REQUERIDO)

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020030-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: ZAMONER TRANSPORTES E 

PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, MILTON ZAMONER M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. No mais, atente-se Sr. Oficial de Justiça ao petitório de 

Id.14159134 - Pág. 1. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004921-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PAUL CEZANNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004921-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO PAUL CEZANNE REQUERIDO: PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS LTDA W Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora, no Id. nº 12836991, apresentou contraproposta ao valor 

dos honorários arbitrados pelo perito nomeado, pugnando pela realização 

da perícia pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Devidamete 

intimado para manifestar, o expert manteve o valor anteriormente 

arbitrado, qual seja, R$ 44.980,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e 

oitenta reais), conforme se verifica no Id. nº 13609595. Pois bem. Em que 

pese a parte autora tenha apresentado os documentos constantes no Id. 

nº 12837004, que expressam a realização de laudo técnico ao custo de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e de perícia por R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais), é certo que tais serviços, ainda que técnicos, não 

podem ser comparados com a perícia judicial, mormente por não ser 

possível a este Juízo aferir se foram realizados com o mesmo 

detalhamento que os trabalhos judiciais devem ser desenvolvidos. Não 

obstante, tendo em vista a considerável discrepância dos valores com o 

valor dos honorários arbitrados pelo perito nomeado, entendo ser 

necessária, in casu, uma nova proposta de honorários para subsidiar a 

decisão judicial. Assim sendo, ante a necessidade de formação de meu 

convencimento, de modo a subsidiar a decisão de arbitramento dos 

honorários periciais com a devida solidez que deve ter, DETERMINO que 

seja intimada, através do email contato@ibecbrasil.com.br, a empresa IBEC 

BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários para realização da 

perícia determinada nos presentes autos. Uma vez apresentada a 

proposta, venham os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020428-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PERES DE SOUSA (REQUERIDO)

JOELZA ROCHA DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020428-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADELINO 

ALVES REQUERIDO: VILMAR PERES DE SOUSA, JOELZA ROCHA DE 

MACEDO M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019603-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N.G.ARTMANN & CIA LTDA. (REQUERIDO)

NERI GUILHERME ARTMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019603-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA. 

REQUERIDO: N.G.ARTMANN & CIA LTDA., NERI GUILHERME ARTMANN M 

Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste 

Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da 

petição inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC) e cópia do instrumento do 
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mandato conferido ao advogado (inciso II[2] do art. 260 do CPC). Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da inicial e 

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). Ademais, 

verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à diligencia da missiva neste 

Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) 

dias, efetue os pagamentos referente a diligência, o que deverá ser 

efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos quais 

deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...) [2] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória 

e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020374-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONE BUENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCO ALVARO COSTA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020374-84.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIONE 

BUENO DOS SANTOS REQUERIDO: LEONCO ALVARO COSTA FILHO M 

Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

não recolheu os valores referentes à distribuição e diligência, neste Juízo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à distribuição e diligência a ser executada, 

sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020227-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARILDA FALEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020227-58.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NAVESA 

NACIONAL DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: DARILDA FALEIRO DA 

SILVA M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória 

protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 

do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada de 

documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio 

instruída cópia do instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso 

II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que 

traga aos autos cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo 

de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a 

parte interessada não recolheu o valor referente à diligencia da missiva 

neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 

(cinco) dias, efetue os pagamentos referente a diligência, o que deverá 

ser efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos 

quais deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021090-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JOCI SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021090-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELLEN 

JOCI SANCHES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. W Vistos. Considerando que a petição inicial veio desacompanhada 

de qualquer documentos, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial trazendo aos autos cópias dos 

documentos indispensáveis a propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, paragrafo único, do Código 

de Processo Civil. No mesmo prazo supra, deverá a parte autora 

regularizar a sua representação, com a juntada de procuração 

devidamente assinada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no 

art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações supra ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019174-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MASSAO HOTTA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019174-42.2018.8.11.0041 AUTOR: SARA CRISTINA 

DOS SANTOS RÉU: ROGERIO MASSAO HOTTA W Vistos. Verifica-se que 

a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 
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INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a parte autora, 

além não estar integralmente qualificada na exordial, haja vista que não 

declara a sua profissão, apresentou comprovante de rendimentos 

desatualizado, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento 

da alegada hipossuficiência de recursos. Nesses casos, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

atualizada de seu holerite e/ou de outros documentos atuais que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013237-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARY SIQUEIRA VIEIRA (EXECUTADO)

WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013237-51.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AMAZON 

CONSTRUTORA LTDA EXECUTADO: NILMARY SIQUEIRA VIEIRA, 

MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA, WALDEMAR FRANCISCO DOS 

SANTOS W Vistos. Tendo em vista que a procuração pública acostada 

nos autos (Id. nº 13226321) já atingiu o termo final de sua validade, 

INTIME-SE a parte autora para que regularize sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013067-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRAGLIA & DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1013067-79.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: PETRAGLIA & 

DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA 

SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO W Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, 

acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Considerando 

que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora de recursos 

financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem 

que a parte executada tenha efetivado o pagamento voluntário do débito, 

remetam-se os autos conclusos para fins de realização da penhora via 

BACENJUD. Não localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE 

mandado para efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código 

Processo Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral 

dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma 

Processual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019070-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE OLIVEIRA (AUTOR)

ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROCHA SILVA (RÉU)

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019070-50.2018.8.11.0041 AUTOR: EDINEI DE 

OLIVEIRA, ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA RÉU: ROLF TALYS 

OSORSKI SANTIAGO, ROSANGELA ROCHA SILVA W Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu o feito com 

a petição inicial. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

a petição inicial, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019359-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE LIMA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019359-80.2018.8.11.0041 AUTOR: LAURA 

CRISTINA DE LIMA SANTOS RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Laura 

Cristina de Lima Santos, em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos, nota-se que 

apesar de pleitear o deferimento de liminar, no sentido de determinar que a 

Sky conceda de forma gratuita, por um ano, o pacote Sky Fit de TV por 

assinatura, a parte autora deixou de fundamentar os requisitos previstos 

no art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, adequando a 

fundamentação da tutela de urgência ao caso concreto com base no 

art.300 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321 e 330, IV, 

do CPC) e extinção do feito sem resolução de mérito (arts. 485, I, do CPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005467-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL CRED. SECURITIZADORA S.A (RÉU)

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para depositar o valor da(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça ou oferecer os meios para o cumprimento do(s) 

mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013715-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AGOSTINHO PIRAN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS SERAFIM OAB - DF33559 (ADVOGADO)

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013715-93.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR 

AGOSTINHO PIRAN JUNIOR RÉU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO 

JOSE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A W Vistos. Considerando que o acordo 

constante no Id. nº 13788401 foi entabulado tão somente entre a parte 

autora e a requerida Imobiliária e Construtora São José Ltda, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se possui 

interesse no prosseguimento do feito quanto à requerida Itaú Unibanco 

S/A, assim como para, no caso de haver interesse, manifestar sobre a 

petição de Id. nº 13191985. Dada a proximidade da audiência de 

conciliação designada, PROCEDA-SE com o cancelamento do ato, o qual 

poderá ser oportunamente redesignado acaso haja interesse no 

prosseguimento do feito por parte do autor. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018878-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO MUNIZ (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018878-20.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE ALFREDO 

MUNIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu a 

inicial com documento hábil a comprovar o prévio requerimento 

administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos 

julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio ao 

ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 
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autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020729-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE AZEVEDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020729-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: STEFANE 

AZEVEDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

petição inicial contém pedido de condenação por despesas medicas 

hospitalar (item “e”). No entanto, a parte autora apresentou documentos 

que comprovam o trâmite administrativo apenas no tocante a indenização 

por invalidez (Id nº 14125156). Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de esclarecer 

se almeja o prosseguimento da demanda apenas em relação à 

complementação da cobertura do sinistro ou, mantendo o pedido de 

condenação por despesas médicas, junte documento que comprove o 

prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de Julho de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020941-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MENDONCA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020941-18.2018.8.11.0041 AUTOR: EVA MENDONCA 

FERREIRA RÉU: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA V Vistos. 

Verifica-se, na exordial, que a parte autora almeja a condenação da parte 

requerida a título de dano material e de dano moral, todavia não indica o 

valor da causa. Ocorre que o art. 319, inciso V, do Código de Processo 

Civil preceitua acerca da necessidade de indicação do valor da causa. 

Ademais, o art. 292, inciso VI do referido dispositivo legal prescreve que, 

havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à 

soma dos valores de todos eles. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, especificando o valor 

da causa, nos termos que dispõe o art. 321, inciso V, e art. 292, incisos 

VI, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do art. 321, Parágrafo Único do referido Diploma Processual. 

Alterado o valor da causa, em igual prazo, deverá a parte autora juntar 

aos autos cópia das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois 

exercícios e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018946-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DOS SANTOS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018946-67.2018.8.11.0041 AUTOR: RONILDO DOS 

SANTOS MORAES RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que, muito 

embora esteja endereçada ao Juízo Cível, a petição inicial contém pedido 

de revisão de contrato (item “d”), o qual é competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de esclarecer 

se almeja a redistribuição da demanda ou o prosseguimento neste Juízo, 

caso em que, devera adequar os pedidos iniciais, sob pena de extinção da 

ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de Julho de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito
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Processo Número: 1019253-21.2018.8.11.0041
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019253-21.2018.8.11.0041 AUTOR: ESTEVAO DE 

ARRUDA FILHO RÉU: MARCUS VINICIUS ZAMORA, JOSIAS DA SILVA 

JESUS V Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 
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desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como pensionista e se diz credor de R$ 14.300,00 (quatorze 

mil e trezentos reais), situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013909-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ARAUJO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013909-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANO 

ARAUJO DE BRITO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela Seguradora-requerida em face da sentença que, 

julgamento parcialmente procedentes os pedidos, condenou a embargante 

ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, 

anotando que o embargado decaiu de parte minina do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, e 

sustenta também a sucumbência reciproca, considerando a procedência 

parcial da pretensão inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução 

da verba honorária e a sucumbência reciproca. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses de 

cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, 

já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte 

mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da 

indenização securitária concedida foi inferior à perseguida, não há que se 

falar de sucumbência recíproca. Inobstante a isso, como restou 

consignado na sentença embargada, a condenação em honorários seguiu 

os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, 

em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária foi 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa 

forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. 

Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Junho de 20118. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito
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AUTOS Nº 1018998-63.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: JORGE RODRIGO DA ROSA FERREIRA 

M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 
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com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019925-29.2018.8.11.0041
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CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (REQUERIDO)

LATICINIO BOM JARDIM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019925-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CREDIVAL 

PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA REQUERIDO: 

LATICINIO BOM JARDIM LTDA - ME, PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA, CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA M Vistos. Verifica-se dos 

autos de carta precatória que a parte interessada não recolheu o valor 

referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à diligência 

a ser executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019337-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRALYX MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOLDI CARNEIRO GUIMARAES OAB - SP215413 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C B P INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019337-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRALYX 

MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: C B P INDUSTRIA 

E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME M Vistos. Verifica-se dos 

autos de carta precatória que a parte interessada não recolheu o valor 

referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à diligência 

a ser executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 03 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020240-57.2018.8.11.0041
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FRANCISCO FERREIRA BOMFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLESIO SILVESTRE DAVID (EXECUTADO)

JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR (EXECUTADO)

JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR 02926411170 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1020240-57.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCISCO 

FERREIRA BOMFIM EXECUTADO: JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA 

JUNIOR 02926411170, JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR, 

GLESIO SILVESTRE DAVID M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se no 

mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada 

poderá opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em 

até 06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 

do Código de Processo Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 

835 do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, 

assim como que a penhora de recursos financeiros é feita via sistema 

eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha 

efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. Não 

localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para 

efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021115-27.2018.8.11.0041
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MARLY REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)
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BERNARDO AUGUSTO BASSI OAB - SP299377 (ADVOGADO)

RENATA ANGELICA BAPTISTA OAB - SP263503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ SGANZERLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021115-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLY 

REZENDE DA SILVA REQUERIDO: JORGE LUIZ SGANZERLA M Vistos. Ao 

que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021531-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA GUERRA LTDA - EPP (REQUERENTE)
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MARCELO XAVIER SEJOPOLES (REQUERIDO)

RENATA XAVIER SEJOPOLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021531-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CERAMICA 

GUERRA LTDA - EPP REQUERIDO: RENATA XAVIER SEJOPOLES, LUCAS 

MARCELO XAVIER SEJOPOLES M Vistos. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada não recolheu os valores referentes à 

distribuição e diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à 

distribuição e diligência a ser executada, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT 17 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021315-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO (REQUERIDO)

SPAZIO ACABAMENTOS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021315-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A REQUERIDO: SPAZIO ACABAMENTOS - COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO M 

Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução 

da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva 

como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas 

homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019998-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SEIXAS ESKENAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO OAB - GO25945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019998-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MAURICIO 

SEIXAS ESKENAZI REQUERIDO: CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E 

PARTICIPACAO LTDA M Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória 

que a parte interessada não recolheu o valor referente à diligência, neste 

Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena 

de devolução da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019537-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

JOAO SANTINE NETO (REQUERENTE)

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR BARROS LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019537-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

SANTINE NETO, JOAO RAEL SANTINI, ARTHUR HUMBERTO SANTINI 

REQUERIDO: FABIO CEZAR BARROS LEAO M Vistos. Ao que se extrai 

dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não preenche os 

requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não 

veio acompanhada de documentos essenciais ao ato deprecado. Com 

efeito, a missiva não veio instruída com cópia do instrumento do mandato 

conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da procuração 

outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, 

ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução 

da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 

267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020816-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020816-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IVAN JOSE 

AMARAL REQUERIDO: INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021601-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GOMES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021601-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CICERA 

GOMES DE BRITO REQUERIDO: MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS M 

Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021356-98.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS AMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021356-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON 

CARLOS AMIM REQUERIDO: SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME M 

Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste 

Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da 

petição inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC), a qual deverá ser entregue à 

parte, conforme determina o inciso V[2] do art. 250 do Código de Processo 

Civil. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, 

que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da 

presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, 

inciso I, do Código de Processo Civil). Com o implemento da determinação 

judicial pela parte autora, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia 

da presente como mandado. Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Int. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de Julho 

de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...) [2] Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de 

cumprir conterá: (...) V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da 

decisão que deferir tutela provisória; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021034-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS GONCALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVAL ZANOTTO FILHO OAB - SC19525 (ADVOGADO)

RAUL FELIPE ZANOTTO OAB - SC44903 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PINTO DA SILVA 85214124368 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021034-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON 

CARLOS GONCALVES MORAES REQUERIDO: RAIMUNDO PINTO DA 

SILVA 85214124368 M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente 

missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020680-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT0009245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR VOLPATO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020680-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SIDNEI 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: NAIR VOLPATO RIBEIRO M Vistos. Ao que 

se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da petição 

inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que traga aos autos cópia da inicial 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). 

Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à distribuição e diligencia da 

missiva neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, 

em 05 (cinco) dias, efetue os pagamentos referente a distribuição e 

diligência, o que deverá ser efetivado em quantidade correspondente ao 

total de endereços nos quais deverão ser executados os atos, sob pena 

de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com 

o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015367-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1015367-14.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA M 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julgo de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030841-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCILENE NUNES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030841-59.2017.8.11.0041 AUTOR: NILCILENE 

NUNES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 
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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, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035704-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RICARDO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035704-58.2017.8.11.0041 AUTOR: WESLEY 

RICARDO FERREIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Indefiro o pedido pleiteado no id. 13445515 - 

Pág. 1/2. 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031905-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA VERISSIMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

P. H. D. S. C. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031905-07.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIANA 

VERISSIMO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 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, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021553-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA DE SOUSA OAB - MG112528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. K. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021553-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EMAM - 

EMULSOES E TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: J. E. K. TRANSPORTES 

LTDA - ME M Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução 

da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva 

como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas 

homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016886-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO DOS SANTOS VIEIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016886-58.2017.8.11.0041 AUTOR: ADEVALDO DOS 

SANTOS VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, 

CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do Código 

de Processo Civil. No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento 

em Cumprimento de Sentença, pelo que determino sejam feitas as 

alterações necessárias junto ao Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030288-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030288-12.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE LUCAS 

COSTA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

L Vistos. Instadas a indicarem as provas que pretendem produzir, a parte 

autora manifestou o interesse na produção de prova pericial, contudo, 

verifico que foi realizada perícia médica na audiência de conciliação e não 

foi juntado nos autos o respectivo laudo pericial. Desta feita, indefiro o 

pedido de produção de prova pericial, junte-se aos autos o laudo médico 

da perícia realizada na audiência de conciliação do dia 14.12.2017. 

Ultimada providência, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca 

do laudo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita 

e preclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038572-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VEDOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038572-09.2017.8.11.0041 AUTOR: JAIR VEDOY 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. L 

Vistos. Verifico que foi realizada a audiência de conciliação e não foi 

juntado nos autos a ata de audiência e o laudo pericial. Desta feita, 

junte-se aos autos a ata de audiência e o laudo médico da perícia 

realizada no dia 14.12.2017. Ultimada providência, intimem-se as partes 

para manifestarem-se acerca do laudo médico, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001506-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GOMES DA COSTA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001506-92.2017.8.11.0041 AUTOR: WELLINGTON 

GOMES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto ainda, a preliminar 

de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de 

se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica, haja vista que restou prejudicada a 

realização da mesma em audiência de conciliação, em razão de o perito 

alegar a ausência de documentos médicos, bem como estão acostados no 

id. 4644209 - Pág.6/8. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, médico, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro 

Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019215-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SANTANA FILHO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019215-43.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO BOSCO 

SANTANA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 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, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030636-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON SAMPAIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030636-30.2017.8.11.0041 AUTOR: EWERTON 

SAMPAIO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 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, 16 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013795-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013795-57.2017.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO DE 

ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, 

CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do Código 

de Processo Civil. No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento 

em Cumprimento de Sentença, pelo que determino sejam feitas as 

alterações necessárias junto ao Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021103-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MACHADO OLIVEIRA (AUTOR)

CLAUDE RAFAEL DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021103-47.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDRE 

MACHADO OLIVEIRA, CLAUDE RAFAEL DE CAMPOS SILVA RÉU: 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA V Vistos. 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. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009950-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIASI & RODRIGUES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

WILSON FERREIRA MARTINS PINHEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009950-17.2017.8.11.0041 AUTOR: BIASI & 

RODRIGUES LTDA RÉU: WILSON FERREIRA MARTINS PINHEIRO, 

VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA V Vistos. 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. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000407-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PEREIRA COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000407-87.2017.8.11.0041 AUTOR: ALUIZIO 

PEREIRA COUTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Tendo em vista o laudo pericial constante 

no movimento Id nº 13134813, INTIMEM-SE as partes, por meio de seu 

advogado constituído nos autos (via Diário da Justiça), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 

477, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009190-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FITTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009190-68.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCAS FITTA 

GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Tendo em vista o laudo pericial constante no movimento Id nº 

13959747, INTIMEM-SE as partes, por meio de seu advogado constituído 

nos autos (via Diário da Justiça), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020229-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS SILVA MARZINOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020229-62.2017.8.11.0041 AUTOR: RAFAEL LUCAS 

SILVA MARZINOTTI RÉU: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA V Vistos. 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. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035760-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MACHADO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035760-91.2017.8.11.0041 AUTOR: GILBERTO 

MACHADO CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou 

contestação, inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. 

Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010449-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (REQUERIDO)

GINCO URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010449-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VANESSA 

CAROLINE BRESOLIN REQUERIDO: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S.A., GINCO URBANISMO LTDA V Vistos. 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. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017363-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017363-81.2017.8.11.0041 AUTOR: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A V Vistos. 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. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021104-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VENÂNCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARTINS DE FREITAS OAB - DF24144 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021104-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAEL 

VENÂNCIO DA SILVA REQUERIDO: REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO M 

Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução 

da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva 

como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas 

homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016631-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEANLU INDUSTRIA DE CONFECCOES LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLI OAB - SP87648 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. DE REZENDE REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016631-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: HEANLU 

INDUSTRIA DE CONFECCOES LIMITADA EXECUTADO: P. B. DE REZENDE 

REPRESENTACOES - ME M Vistos. Cumpra-se despacho de Id. 10396918. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031204-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR VALIM DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1031204-46.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EXECUTADO: DEVAIR VALIM DE MELO 

M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026492-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARIA DE ARAUJO BORGES (EXECUTADO)

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026492-13.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ADVANCED 

- FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP EXECUTADO: ERCELL DE OLIVEIRA 

SAVAREZ, CECILIA MARIA DE ARAUJO BORGES M Vistos, Intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no Id nº 11287490 - Pág. 1. Intime-se 

Cumpra-se Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013319-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013319-19.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: IMPORCATE 

COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: LEAO 

MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP M Vistos. DEFIRO o pedido constante 

no Id. 10671373. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020826-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR STEIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020826-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELOIR 

STEIGER REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14137955 e Id. nº 14137931, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o 

referido comprovante não demonstra quais foram os documentos 

remetidos, nem se há necessidade de complementação da documentação 

enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais supracitados. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020029-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL LIMA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020029-21.2018.8.11.0041 AUTOR: MAXWEL LIMA 

DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14037294, o qual aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada, razão pela qual não atende os requisitos 

legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar 

a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020040-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020040-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANETE 

MARIA DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14038886 – pág. 01, o qual aponta a necessidade de complementação 

da documentação apresentada, razão pela qual não atende os requisitos 

legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar 

a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019419-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA CANDIDA DE JESUS AVELAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019419-53.2018.8.11.0041 AUTOR: VANESSA 

CRISTINA CANDIDA DE JESUS AVELAR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 13980595, o qual não comprova quais foram os documentos entregues, 

nem se houve necessidade de complementação da documentação 

apresentada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019246-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON CARLOS DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019246-29.2018.8.11.0041 AUTOR: ALISON CARLOS 

DOS SANTOS BARBOSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou como requerimento administrativo o documento constante no 

Id. nº 13958245 – pág. 01 e 02, o qual aponta a necessidade de 

complementação da documentação apresentada, conforme se verifica ao 

final, no item denominado de “Informação”, razão pela qual não atende os 

requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar 

aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), 

qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019234-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BENIZA GUIA DA SILVA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019234-15.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSANGELA 

BENIZA GUIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 13957272, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não comprova quais foram os 

documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020208-52.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 122 de 606



Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO NASCIMENTO SILVA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020208-52.2018.8.11.0041 AUTOR: DYEGO 

NASCIMENTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14057340, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não comprova quais foram os 

documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020271-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020271-77.2018.8.11.0041 AUTOR: FELIPE BENEDITO 

DE ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14068660, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não comprova quais foram os 

documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020557-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DE CAMPOS LIMA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020557-55.2018.8.11.0041 AUTOR: ALDAIR DE 

CAMPOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a 

inicial com requerimento administrativo que não atende as determinações 

legais. Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 

5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em 

vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de 

todos os documentos necessários, assim como que, também por 

expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

deve receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, 

entendo que o requerimento administrativo válido a caracterizar a 

presença do interesse de agir é aquele que relacione todos os 

documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de 

recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento com 

expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de 

haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14101379, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não comprova quais foram os 

documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020580-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS REIS FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020580-98.2018.8.11.0041 AUTOR: LUIS CARLOS 

REIS FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a 

inicial com requerimento administrativo que não atende as determinações 

legais. Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 

5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em 

vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de 

todos os documentos necessários, assim como que, também por 

expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

deve receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, 

entendo que o requerimento administrativo válido a caracterizar a 

presença do interesse de agir é aquele que relacione todos os 

documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de 

recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento com 

expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de 

haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14103709, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não comprova quais foram os 

documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021221-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021221-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14177640, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020906-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA JAQUELINE AYALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020906-58.2018.8.11.0041 AUTOR: ROMILDA 

JAQUELINE AYALA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou o documento constante no Id. nº 14150877 – pág. 7/8, que se 

trata de comprovante de envio de correspondência via correios. Porém, o 

referido comprovante não demonstra quais foram os documentos 

remetidos, nem se há necessidade de complementação da documentação 

enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais supracitados. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017929-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON GONCALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 124 de 606



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017929-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDSON 

GONCALVES BUENO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 1393477, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017027-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017027-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

VICENTE DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 13939520, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021796-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (REQUERIDO)

RODRIGO RAHAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021796-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. REQUERIDO: RODRIGO RAHAL, 

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL M Vistos. Verifica-se dos autos de 

carta precatória que a parte interessada não recolheu o valor referente à 

diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à diligência a ser 

executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo deprecante. 

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 19 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021804-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SARMENTO AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO FURTADO BARROSO OAB - CE23128 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON AMADO FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021804-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIO 

SARMENTO AMADO REQUERIDO: NELSON AMADO FRANCA M Vistos. Ao 

que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da petição 

inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC) e cópia do instrumento do mandato 

conferido ao advogado (inciso II[2] do art. 260 do CPC). Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da inicial e 

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). Ademais, 
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verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente a distribuição e diligencia da 

missiva neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, 

em 05 (cinco) dias, efetue os pagamentos referentes a distribuição e a 

diligência, o que deverá ser efetivado em quantidade correspondente ao 

total de endereços nos quais deverão ser executados os atos, sob pena 

de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com 

o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...) [2] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008263-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIRA PAULA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIZETE ASVOLINSQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008263-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

BENJAMIRA PAULA DA CRUZ REQUERIDO: NIZETE ASVOLINSQUE V 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Gratuidade ás Custas Cartorária 

c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Benjamira Paula da Cruz Leite em desfavor de 

Nizete Asvolinsque. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente apresentou pedido de desistência da demanda (Id nº 

10457563). É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a citação da 

parte requerida não restou concretizada, cabível a desistência da ação 

sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem resolução 

de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Assim sendo, HOMOLOGO por 

sentença a desistência da ação apresentada pela parte autora, o que faço 

para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do supracitado Diploma Processual. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica apresentada, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da 

requerente, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 

99, ambos do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, suspendo 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. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado da parte requerida. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 17 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014939-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIDA FARES FARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014939-03.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: WEST 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: MAGIDA FARES FARES 

W Vistos. INDEFIRO o pedido de penhora on line, uma vez que a citação da 

parte executada não se efetivou, já que o aviso de recebimento de contido 

no Id. nº 7309514 foi assinado por terceira pessoa. Ocorre que, 

excetuado se encaminhada para condomínios edilícios ou nos loteamentos 

com controle de acesso (art. 248, § 4º, CPC), a citação pelo correio da 

parte ré pessoa física deve ser recebida pelo próprio réu, que assinará o 

aviso de recebimento (citação real), sob pena de invalidade do ato. À 

propósito, colaciono os seguintes julgados: “CITAÇÃO. CITAÇÃO PELO 

CORREIO. RÉ PESSOA FÍSICA. Carta recebida no endereço indicado pela 

agravante no contrato que deu origem a ação de conhecimento. Nulidade 

citação postal. Missiva recebida por terceiro. Necessidade de citação na 

pessoa citanda. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Recurso provido.” 

(TJSP; AI 2013359-56.2018.8.26.0000; Ac. 11327033; Santos; Vigésima 

Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silveira Paulilo; Julg. 

03/04/2018; DJESP 19/04/2018; Pág. 2069). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. VIA POSTAL. CORRESPONDÊNCIA 

REGISTRADA QUE DEVE SER ENTREGUE DIRETAMENTE AO 

DESTINATÁRIO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. NULIDADE. 

RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é de que, para a validade 

da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário. 2. A carta será 

registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a 

entrega, que assine o recibo. 3. Conforme se extrai do aviso de 

recebimento carreado às fls. 26 (fls. 167 dos autos da ação monitória nº 

0601651-71.2016.8.04.0001), o receptor da citação não fora o citando, 

ora agravante, mas um terceiro chamado dimas pacheco. 4. Recurso 

conhecido e provido.” (TJAM; AI 4003508-05.2017.8.04.0000; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Maria do Pérpetuo Socorro Guedes Moura; DJAM 

28/11/2017; Pág. 20). Assim sendo, considerando a ausência de certeza 

quanto à ciência da parte executada, DECLARO nula a citação formalizada 

pela carta de citação cuja entrega restou comprovada pelo Aviso de 

Recebimento – AR constante no Id. nº 7309514. INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha 

atualizada do débito exequendo e, após, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de citação e penhora. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá, 19 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003971-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE CAMPOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003971-74.2017.8.11.0041 AUTOR: AURILENE 

CAMPOS DE PAULA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela requerida Seguradora Líder do Consórcio Dpvat S/A em 

face da sentença que, julgamento parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo embargado, condenou à embargante ao pagamento de R$ 

1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando que o embargado 

decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há 

contradição na parte dispositiva da sentença, e sustenta também a 

sucumbência reciproca, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

a sucumbência reciproca. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, 

in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na 

sentença que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre 

que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte 
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mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi 

inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Junho 

de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 173104 Nr: 21678-29.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA, CID 

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Tavares dos Santos, ESPOLIO DE JOSÉ 

TADEU REYES, NATANAZIA ALVES ALENCAR, RENATO MOURA DE 

ARAUJO REYES, LARICIA MELHORANÇA REYES, FAAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.396, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito, inclusive, quanto às 

intimações dos demais herdeiros, visto que conforme fls.392 e 394 os 

avisos de recebimento foram recebidos por pessoas diversas.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243824 Nr: 12256-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAPISTRANO DIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - 

OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.138, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322395 Nr: 23788-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA BEZERRA KASSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460/MT, 

OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:21.518/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line (fls. 

246), que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: 

Andre Bezerra Kassab, portador do CPF nº 729.329.961-34, sobre o valor 

de R$ 25.477,92 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e 

noventa e dois centavos). (...)2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora 

de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de 

busca junto ao sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, 

DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do sistema RENAJUD, 

servindo a presente decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão 

de restrição veicular, como termo de constrição, independentemente de 

outra formalidade (..)3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo 

realizadas todas as buscas via sistemas judiciais requeridas, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 427997 Nr: 9960-25.2010.811.0041

 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: EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA, PANTANAL 

TRANSPORTE URBANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILZA ALVES DE AZEVEDO, LUCIANO 

CORREA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Aparecida Alcantara 

Egues - OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - 

OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786MT, 

PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLAN FERREIRA DA SILVA 

- OAB:8020/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line (fls. 

447/450 e 469/471), que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte 

executada: DENILZA ALVES DE AZEVEDO portadora do CPF nº 

998-062.661-53 e LUCIANO CORREA DE ARAUJO portador do CPF nº 

667.146.801-04, sobre o valor de R$ 304.694,64 (trezentos e quatro mil 

seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

(...)il.2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários resulte 

infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema 

RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos 

veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente 

decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição 

veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.Neste caso, (...).3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo 
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realizadas todas as buscas via sistemas judiciais requeridas, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 141812 Nr: 26376-15.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNTHIA TAVARES GARIGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6.760/MT, VERÔNICA AUXILIADORA DE ARRUDA - OAB:9693 - MT

 Vistos.1.RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. 

Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos 

localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, 

em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como 

termo de constrição, independentemente de outra formalidade.Neste caso, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da restrição lançada via sistema RENAJUD, 

esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem - 

devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim como 

indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de Processo 

Civil.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual.Havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 3271-43.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, PAULO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO TAXI LAUDIR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384-B, NORMA SUELI 

DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE MARIA XAVIER BISPO - 

OAB:5.715/MT

 Vistos.1.RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. 

Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos 

localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, 

em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como 

termo de constrição, independentemente de outra formalidade.

(...)l.2.INFOJUD:Em caso de resultado negativo também na busca de 

veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração 

de imposto de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.Nessa última hipótese, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre as informações encaminhadas pela Receita Federal do 

Brasil, sob pena de suspensão da execução.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em 

caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais 

disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, (...), DETERMINO, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 282281 Nr: 6908-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA M. ESTEVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

1. INFOJUD:

Considerando que a penhora de numerário restou infrutífera, DEFIRO a 

consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de imposto de 

renda do último ano da parte executada, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, deverão ser 

mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo dos mesmos, 

nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, não ter sido localizados 

bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788469 Nr: 42442-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA GONÇALVES BRANDÃO, DANIELLI 

GONÇALVES BRANDÃO, LEONARDO GONÇALVES BRANDAO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ISMAEL BAENA CASTILHO, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 

BAENA CASTILHO, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, SYLLAS 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798/MT

 Vistos.1.RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD 

quanto aos executados, Tryon Comércio e Locação de Veículos Ltda, 

Ismael Baena Castilho, Maria do Socorro e Syllas de Lima. Restando 

frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados 

através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto 

com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como termo de 

constrição, independentemente de outra formalidade.Neste caso, (...) 

2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Por fim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1041036 Nr: 42107-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

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

OAB:14485/MT, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - OAB:19122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Vistos.1.RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. 

Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos 

localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, 

em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como 

termo de constrição, independentemente de outra formalidade.Neste caso. 

(...)2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, anote-se o 

novo patrono constituído nos autos (fls.75), assim como proceda-se com 

a atualização dos dados junto a capa dos autos e ao Sistema 

Apolo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá/MT, 28 de Junho de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 375087 Nr: 11448-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOPPING DA LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DE CUIABÁ - ASPOJUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

Rcardoso - OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 114/115, pois a informação contida no ofício de 

fls. 110/111 indica não existir nenhum registro de recolhimento ou 

retenção de repasse em favor da ASPOJUC, sendo despiciendo 

questionar sobre valor de "eventuais verbas futuras".

Ademais, compete ao exequente a indicação de bens passíveis de 

garantir o débito.

INTIME-SE a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente 

e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada (AgInt no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 

1.284.587/SP, DJe 29/02/12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 386556 Nr: 22280-44.2009.811.0041

 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: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ANTÔNIO REYES TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para depositar o valor das diligências ou 

oferecer os meios para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 394961 Nr: 30464-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADYZU ELIENE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA ESMERALDA 

BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 Vistos.

1. INFOJUD:

DEFIRO a consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 
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dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, não ter sido localizados 

bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado .

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).JAQUELINE SANTOS DAMACENO , OAB/MT 

nº 7065 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 155365 Nr: 8775-59.2004.811.0041

 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: RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:5425-E, MARCELO MILHOMEM DE FREITAS - OAB:12437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA BATISTA DE 

ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA - OAB:8861/MT, CARLOS 

ROBERTO SANTOS - OAB:2739/MT, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).JAQUELINE SANTOS DAMACENO , OAB/MT 

nº 7065 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 437131 Nr: 15216-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BOM CONSELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a exequente para comprovar a distribuição da carta precatória 

retirada em 12.01.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 25150 Nr: 5906-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ RISTER, CARLOS ANDRÉ RISTER, 

BEATRIZ MARTINEZ PROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETENGE -SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA LTDA, SETENGE -SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA - OAB:5177-B/MT, 

JULIERME ROMERO - OAB:MT 2.883-A, LUÍS GUSTAVO RUCCINI 

FLORIANO - OAB:288.806, ROGERIO COSTA CHIBENI YARID - 

OAB:140387, VALDEMAR AGUILAR - OAB:3.566-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA , OAB/MT 

nº4032 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 444017 Nr: 19316-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ COBRANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPARHTEC IND. COM. E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT, VIVIANE KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIEIRA JUNIOR - 

OAB:3969

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 115.

Oficie-se ao Cartório do 4º Ofício desta Capital, para que proceda ao 

restabelecimento do título de protesto sobre o cheque 100524.

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, DOU a executada por 

regularmente intimado da penhora efetivada nos autos (fls. 107/110).

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 
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disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821914 Nr: 28100-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUIMIR BENEDITO GALVÃO, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, EDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO 

- OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Vistos.

Inicialmente, chamo o feito à ordem para esclarecer quanto ao pedido de 

fls. 210, em que foi requerida a desconsideração da personalidade 

jurídica.

Observa-se que o pedido foi realizado já na vigência do CPC/2015, razão 

pela qual, nos termos do artigo 134, § 2º, do Código de Processo Civil, 

deve ser distribuído como novo processo incidental, salvo se houvesse 

sido requerido na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Assim, revogo o despacho de fls. 212, determinando o prosseguimento da 

presente execução.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

pretenda valer-se do instituto da desconsideração da personalidade 

jurídica, proceda na forma do art. 133 e seguintes do referido Diploma 

Processual, ocasião em que no respectivo incidente serão avaliados os 

requisitos de admissibilidade.

No mesmo prazo, deve a exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Sem prejuízo das determinações supra, considerando que a executada 

possui advogado constituído nos autos, INTIME-A, por seu procurador, a 

fim de que, no prazo de 15 dias, indique quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os respectivos valores, exiba prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Advirta-se à executada que a sua omissão será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor 

atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do 

exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do 

CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1112704 Nr: 15808-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SETSUKO NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202, KATYUCIA MARA DA SILVA CORRÊA - OAB:22178/O, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYUCIA MARA DA SILVA 

CORRÊA - OAB:22178/O, NOILVIS KLEN RAMOS - OAB:OAB/MT 13.100

 Vistos.

INTIMEM-SE os advogados peticionantes de fls. 66/67 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentem procuração atualizada que os autorize 

comparecer nos autos em nome da requerida Sandra Regina Piovesan, 

sob pena de não conhecimento dos pedidos formulados, já que, embora a 

procuração de fls. 55 mencione seus nomes, dizem desconhecer os 

termos do acordo.

Intime-se a autora, por seu procurador, para que explique, no prazo de 15 

(quinze) dias, em que condições se deu a assinatura do acordo 

homologado.

Indefiro, por ora, o pedido de intimação da requerida, pois, caso seja 

procedente a informação trazida nos autos de que a pessoa identificada 

como MARCELO SILVA ORMOND, que atuou como "advogado" daquela, 

não detenha capacidade postulatória, o acordo não possui validade.

Intime-se o advogado Cláudio Edison Bambazaro Júnior, apontado como 

portador da OAB/MT nº 10.167, para tomar conhecimento dos fatos.

 Revogo o despacho de fls.78.

Decorrido os prazos, certifique-se e à conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 277732 Nr: 5135-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENGRÁCIA DE ATAYDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, 

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:11985-SC, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 Por estas razões, INDEFIRO o pedido de fls. 388/399, mantendo o perito 

nomeado.INTIME-SE a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar 

o valor dos honorários arbitrados pelo perito às fls. 365/367. Feito 

depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, ficando 

autorizada a transferência do valor em favor do expert. Fixo o prazo de 20 

(vinte dias) para conclusão.Após a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 157804 Nr: 10611-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CODOPEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos.

1. INFOJUD:

DEFIRO a consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, não ter sido localizados 

bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 
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demonstre a modificação da situação econômica do executado .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 118910 Nr: 7561-67.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CERRADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO P. DUARTE - OAB:8.086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 194, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 445966 Nr: 20434-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.69, o que faço para autorizar o pedido de busca de 

endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, Intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 933531 Nr: 51208-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA LOPES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN FERNANDO EPAMINONDAS DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13.546/MT, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, UBALDO 

JUVENIZ JUNIOR - OAB:160493/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente para depositar o valor das diligências ou oferecer 

meios ao oficial de justiça, para nova tentativa de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1177711 Nr: 43080-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER BRUNO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ALVARENGA MARTINS 

BARROS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LEITE PEREIRA JUNIOR 

- OAB:26279/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 INTIME-SE a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 1.213 da CNGC) acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC).

 Comunique-se ao r. Juízo deprecante.

 Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Intime-se

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 933531 Nr: 51208-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA LOPES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN FERNANDO EPAMINONDAS DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13.546/MT, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, UBALDO 

JUVENIZ JUNIOR - OAB:160493/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 111, pelo que determino a expedição de novo 

mandando de citação, a ser cumprida por hora certa, nos termos dos 

artigos 252 e 253, ambos do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 819663 Nr: 25936-67.2013.811.0041

 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 BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, ALLAN VINÍCIUS MACHADO - OAB:15.071/MT, 

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

CARDOSO - OAB:7725/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos. Compulsando os autos, verifico que o feito não comporta 

julgamento antecipado, haja vista que há divergência entre as partes 

quanto aos fatos sustentados na exordial, quais sejam, a ocorrência ou 

não da suspensão no fornecimento dos serviços.Assim sendo, DEFIRO o 

pedido das partes para produção de prova testemunhal (fls. 70 e 72), pelo 

que DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

Agosto de 2018 às 15h:30min, a ser realizada no gabinete da 8º vara Cível 

no Fórum da Capital.FIXO como ponto controvertido a necessidade de se 

comprovar a regularidade do fornecimento de água à parte autora, na 

época apontada na exordial.No que se refere ao ônus probatório, 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 
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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, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;”. A matéria versada nos autos 

evidencia uma relação de consumo, ex vi arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor.Aliás, o artigo 22, caput e parágrafo único, do 

referido Código, dispõe que as empresas concessionárias de serviço 

público têm o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros 

e contínuos, reparando os danos causados nos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799300 Nr: 5718-18.2013.811.0041

 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: MÁRIO DA SILVA FEITOZA, IRACI PAULINO DOS 

SANTOS, RODRIGO DOS SANTOS FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CECILLIA MARGARINO PINILLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Jhonatan Miranda 

Camargo e Jailton Pereira de França (fl. 30).

2. Defiro o pedido formulado pelos requerentes, determinando seja 

oficiado ao r. Juízo da Décima Vara Criminal da Capital, solicitando cópia 

integral dos autos do Inquérito Policial código 336339.

3. Com aporte, intimem-se as partes para apresentação das alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à 

parte autora, depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do 

CPC/2015.

4. Após, conclusos para sentença.

5. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917915 Nr: 42002-88.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ARLINDO AUGUSTO DE BARROS, 

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS, RODOLPHO SILVA MOURA DE 

BARROS, ADOLPHO DA SILVA MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALINE IZALDINO FERNANDES - 

OAB:17.108-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:16.381 

OAB/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - 

OAB:10126/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, FERNANDA 

GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, HELLEN KAROLINE DE 

FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Luciano Junior Dias 

Alves (fl. 982).

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, 

depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, mediante intimação e 

assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do CPC/2015.

4. Após, conclusos para sentença.

5. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932180 Nr: 50492-02.2014.811.0041

 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: MYSAEL DA COSTA CUNHA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de levantamento do valor voluntariamente depositado 

pela parte requerida (fls. 84/86).

Por se tratar de valor incontroverso, EXPEÇA-SE de imediato o competente 

alvará eletrônico para transferência dos valores depositados para a conta 

do procurador da parte exequente (fl. 91), haja vista que tem poderes 

especiais para tanto (fl. 10).

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à petição de fls. 93/94 dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1040725 Nr: 41938-44.2015.811.0041

 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: LUZIANO DOS SANTOS MORAES

 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: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195889/SP, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 289659 Nr: 10365-66.2007.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIELLA SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Indefiro o pedido de fls. 418.

Observa-se dos autos que após o transito em julgado da sentença 

certificado às fls. 411, a parte autora sequer requereu o cumprimento de 

sentença, na forma do que determina o art. 523, do CPC, dever que lhe 

incumbe.

Consigno, ainda, que nos termos do art. 524, do CPC, o cumprimento de 

sentença deve vir acompanhado do cálculo discriminado do débito e 

demais requisitos constantes no rol do dispositivo.

Assim, aguarde-se iniciativa da parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083589 Nr: 3242-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 

MANTOVANI - LTDA, FABIOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GANME, EMILIA AUN GANME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROCHA - OAB:3669-A/MT, 

FABIOLA COLLACHITI MORETO - OAB:MT 9986-B, RICARDO BASSO - 

OAB:12.739, SARA DE LORDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4807 

B/ MT, SARA DE LOURDES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz alfredo - OAB:, LUIZ 

ALFREDO FERESIN DE ABREU - OAB:, LUIZ ALFREDO FERESIN DE 

ABREU - OAB:7241

 “Vistos,

1. Compulsando os autos, verifico que não foi determinada a intimação da 

testemunha Odemir Moreira de Castilho.

2. Pelo exposto, redesigno o ato para o dia 22 de agosto de 2018, às 

16h00min.

3. Intime-se a testemunha por mandado, devendo o oficial de justiça 

diligenciar no sentido de que o ato não seja frustrado, eis que se trata da 

terceira redesignação em razão do não cumprimento do mandado. Por se 

tratar de servidor publico lotado no Intermat, o oficial encarregado da 

diligencia deverá também tentar intima-lo no referido endereço.

4. Além disso, determino seja requisitada a apresentação do servidor a 

presidência do Intermat, nos termos do art. 455, §4º, inciso III, do CPC, 

anotando que a requisição deverá ser encaminhada por meio de oficial de 

justiça.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083589 Nr: 3242-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 

MANTOVANI - LTDA, FABIOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GANME, EMILIA AUN GANME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROCHA - OAB:3669-A/MT, 

FABIOLA COLLACHITI MORETO - OAB:MT 9986-B, RICARDO BASSO - 

OAB:12.739, SARA DE LORDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4807 

B/ MT, SARA DE LOURDES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz alfredo - OAB:, LUIZ 

ALFREDO FERESIN DE ABREU - OAB:, LUIZ ALFREDO FERESIN DE 

ABREU - OAB:7241

 “Vistos,

1. Compulsando os autos, verifico que não foi determinada a intimação da 

testemunha Odemir Moreira de Castilho.

2. Pelo exposto, redesigno o ato para o dia 22 de agosto de 2018, às 

16h00min.

3. Intime-se a testemunha por mandado, devendo o oficial de justiça 

diligenciar no sentido de que o ato não seja frustrado, eis que se trata da 

terceira redesignação em razão do não cumprimento do mandado. Por se 

tratar de servidor publico lotado no Intermat, o oficial encarregado da 

diligencia deverá também tentar intima-lo no referido endereço.

4. Além disso, determino seja requisitada a apresentação do servidor a 

presidência do Intermat, nos termos do art. 455, §4º, inciso III, do CPC, 

anotando que a requisição deverá ser encaminhada por meio de oficial de 

justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1011694 Nr: 28289-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16.974-B, EDUARDO VITAL CHAVES - OAB:257.874/SP, RONALDO 

RAYES - OAB:141.541/SP

 “Vistos,

1. Regularmente cumprido o ato deprecado, devolva-se a carta precatória 

a origem.

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1261804 Nr: 25003-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CORDEIRO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO ZAGUINI - 

OAB:53.2016N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOROTEU TRETINI ZIMIANI - 

OAB:18804, EDILSON LUIZ ZIMIANI CABRAL - OAB:25012/PR, 

VALDECIR PAGANI - OAB:16783/PR

 “Vistos,

1. Indefiro o pedido de redesignação da presente audiência, formulada 

pelo requerido, eis que o adiamento da audiência de instrução e julgamento 

não obsta o cumprimento do ato deprecado.

2. Regularmente cumprido o ato deprecado, devolva-se a carta precatória 

a origem.

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 719612 Nr: 15180-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATTOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E SANTOS P ROMOÇÕES E 

EVENTOS, NICENOR DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O, JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:18351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADEMIR GALDINO 

DELGADO - OAB:9.019

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fls. 179/190, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC).

Uma vez apresentada à planilha, retornem os autos conclusos.

Não cumprida à determinação supra, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.
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Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Ab initio, PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa dos autos 

e no Sistema Apolo, tendo em vista que o presente feito se trata de 

Cumprimento de Sentença no qual deve figurar como exequente Espólio de 

Gabriel Júlio de Matos Muller representado por Analzita das Neves Muller e 

como parte executada Santos e Santos Promoções e Eventos 

representado por Nicenor do Espírito Santo.

Atente-se a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da CNGC, 

observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432054 Nr: 12055-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS H. B. PINHEIRO EPP - AUTO POSTO CAIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora já tenha sido 

deflagrada a fase de cumprimento de sentença por meio do despacho de 

fl. 123, vem sendo tentar por diversos meios a intimação da parte 

executada.

Não obstante, considerando que a parte executada foi citada 

pessoalmente (fl. 36), assim como que compareceu nos autos às fls. 

39/47, constituindo procurador e apresentando endereço certo (fl. 49), 

entendo que a sua intimação para cumprimento voluntário da obrigação 

pode, a partir do início da vigência do atual Código de Processo Civil, ser 

efetivada via carta de intimação para o endereço constante nos autos.

Com efeito, tendo em vista que, quando do início da vigência do atual 

Diploma Processual já havia decorrido mais de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado, entendo aplicável o disposto no art. 513, § 4º, do Código de 

Processo Civil, restando a intimação da parte executada efetivada “por 

meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço 

constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 

274”.

Assim sendo, considerando que foi enviada carta de intimação ao 

endereço constante nos autos (fls. 130 e 132), bem como que o Código de 

Processo Civil é aplicável de imediato aos processos em curso (art. 14, 

CPC), DOU POR INTIMADA a empresa ora executada, para o cumprimento 

da obrigação imposta na sentença.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar 

planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação 

da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ), 

além da multa de 10% (dez por cento) em razão do não pagamento 

voluntário do débito.

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos para 

apreciação dos pedidos contidos no item “2” da petição de fl. 143.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 315431 Nr: 19654-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO 

DE MATO-GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - OAB:8058/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNIRA LARANJEIRA 

SIQUEIRA CAMPOS - OAB:9.549

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de novo BACENJUD, tendo em vista que, além 

de já haver sido efetivada a tentativa de penhora on line por mais de uma 

vez nos presentes autos, a parte exequente não demonstrou qualquer 

modificação na situação econômica da parte requerida.

 No mais, considerando que já decorreu, inclusive, o prazo de suspensão 

de 01 (um) ano (fl. 574), sem manifestação da parte exequente com a 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 335019 Nr: 5505-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HOLANDA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODRIGO LUIS GOMES PENNA - OAB:9998 MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE V. 

GURGEL - OAB:9023 /MT, GLAUCO GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670

 Vistos.Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença (fls. 

88/101), em que figura como exequente José Holanda do Nascimento e 

como executada Tokio Marine Seguradora S/A.Ante a entabulação de 

acordo quanto ao saldo remanescente (fls. 298/301), houve prolação de 

sentença de extinção da execução por satisfação da obrigação (fl. 

302).Ocorre que, não obstante o valor acordado devesse ser levantado 

parte pelo patrono do exequente (R$ 1.500,00) e parte pela executada (R$ 

1.803,18), restou integralmente levantado pelo primeiro, como se verifica 

do comprovante de resgate de fl. 318-v e do alvará de fl. 331.Às fls. 

322/324, a executada comparece aos autos, pugnando pela intimação do 

causídico da parte exequente, Wilson Molina Porto, para efetuar a 

devolução do valor indevidamente levantado e, caso não atendida a 

intimação, que seja realizada a penhora on line na conta do mesmo.Por 

meio da certidão de fl. 333, a parte exequente foi intimada para se 

manifestar quanto aos pedidos da executada, tendo, contudo, deixado 

transcorrer in albis o prazo para tanto (fl. 334).Às fls. 335/336, a parte 

executada reitera o pedido de penhora on line na conta do patrono da 

parte exequente.É o relatório.DECIDO.Ab initio, anoto que a obrigação 

objeto da presente execução restou devidamente cumprida pela parte 

executada com os bloqueios e levantamentos de valores efetivados nos 

autos.Portanto, considerando que houve o pagamento do débito por parte 

da executada Tokio Marine Seguradora S/A [

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28555 Nr: 6563-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

CLARISSA MARIA DA COSTA OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA 

ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7979, FERNANDA MIOTTO 

FERREIRA - OAB:8203, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSY SOARES SANTOS DA 

SILVA - OAB:8590/MT/MT

 DEFIRO o pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil, pelo que fica desde já autorizada a inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes, devendo, para tanto, 

serem oficiados os órgãos competentes, via Sistema SERASAJUD.No 

mais, ante a não localização de bens passíveis de penhora, 

SUSPENDA-SE a presente execução será pelo prazo de 01 (um) ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que 

a prescrição estará suspensa.Uma vez transcorrido o prazo sem 

indicação de bens, SUSPENDA-SE a presente execução pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento provisório 

dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, 

iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, 

DESARQUIVEM-SE os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código 

de Processo Civil.Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da 

situação econômica da parte executada .Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69680 Nr: 6854-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA GERDAU S/A por endosso de GERDAU 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICÉIA SOUZA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE CARDOSO BARROS 

JUNIOR - OAB:6076-RO

 Defiro o pedido de fls. 279, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a 

requerida efetuar o depósito do valor correspondente aos honorários 

periciais.

Efetuado o depósito, proceda-se conforme deliberações do despacho de 

fls. 253/254.

Anote-se o nome da procuradora constituída pela autora, conforme 

comunicado às fls. 281/282.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1648 Nr: 5851-85.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA., EULES 

EDÉSIO ALVES SORNA, SANDRA MARIA MARTINS SORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILZA MARIA VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:5050, José Rubens Falbota - OAB:10171/MT, MARCELLE MARIA 

DE FREITAS LEON BORDEST - OAB:OAB/MT 9.570, MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA - OAB:6940-MT, TANIA MARIA PORTO DE 

MORAES - OAB:5838, Vânia Regina de Melo Fort - OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ARRUDA PINTO - 

OAB:2.425-MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para dar regular cumprimento ao decisum de 

fl. 424, devendo, para tanto, apresentar planilha de débito atualizada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da correção monetária e juros 

legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 71098 Nr: 5821-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR LEMOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO EMPRESA ABR ELÉTRICA, 

INDUSTRIA ELETROMECÂNICA SÃO PAULO LTDA, BENEDITO MARQUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, KARIN APARECIDA KOMATSU - OAB:167.625, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que restou determinado a realização de 

perícia técnica (fl. 317).

Mesmo devidamente intimada, a parte ré deixou de comprovar o 

pagamento dos honorários periciais, demonstrando assim total descaso 

com a produção da prova.

Diante desse fato, DETERMINO seja efetivada derradeira intimação da 

parte requerida para comprovar pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se reconhecer a preclusão 

temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, com a 

consequente homologação dos cálculos apresentados pela parte autora 

às fls. 309/314.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 80072 Nr: 4219-58.1997.811.0041

 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): ONILZA APARECIDA FARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 
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OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GRANADO MARTINS 

- OAB:4484/MT, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o presente feito trata-se de 

Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios fixados em R$ 

3.000,00 (três mil reais) na sentença de fls. 56/60.

Verifico, ainda, que a parte exequente apresentou cálculos às fls. 276/277 

dos autos, sustentando que o valor devido é de R$ 236.921,07 (duzentos 

e trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e sete centavos).

Entretanto, considerando que os cálculos anteriormente apresentados (fls. 

212/221), atribuíram à execução o valor de R$ 5.671,18 (cinco mil, 

seiscentos e setenta e um reais e dezoito centavos), entendo ser 

necessária a intimação da parte exequente para prestar esclarecimentos.

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para prestar esclarecimentos 

acerca do valor dos cálculos apresentados às fls. 276/277, assim como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, considerando que já decorreu o 

prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e indicação 

precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .

Por fim, PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa dos autos 

e junto ao Sistema Apolo, tendo em vista que o feito encontra-se em fase 

de cumprimento de sentença em que figura como exequentes Maria Lúcia 

Ferreira Teixeira e Alcides Luiz Ferreira e como executada a empresa 

Flávio César Leite Fernandes e Cia Ltda.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 264973 Nr: 22819-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRCIO ANTONIO FEITOSA DE 

FREITAS, KELMA DE FIGUEIREDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, falecido o executado (fl. 271), a 

exequente requereu a substituição da parta pela herdeira Kelma de 

Figueiredo Barros (fls. 304/305).

Pelo decisum de fl. 306, restou deferido o pedido, com a determinação de 

inclusão no polo passivo do Espólio de Marcio Antônio Feitosa de Freitas, 

representado pela herdeira supracitada.

Às fls. 315/316, a parte exequente requer a penhora de 20 % (vinte por 

cento) do benefício de pensão percebido pela herdeira Kelma de 

Figueiredo Barros.

Pois bem. INDEFIRO o pleito de fls. 315/316, uma vez que a pensão 

deixada pelo executado falecido é impenhorável, conforme artigo 833, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a pensionista, embora 

herdeira do executado falecido, não é parte nestes autos.

No mais, considerando que, nos termos do art. 1.792 do Código Civil e do 

art. 796 do Código de Processo Civil, os herdeiros não respondem por 

encargos superiores às forças da herança, assim como que, segundo 

anotado na certidão de óbito (fl. 271), o falecido não deixou bens, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a existência de inventário em trâmite ou de bens do espólio 

executado sobre os quais possa recair a execução.

Na hipótese de já haver partilha dos bens do espólio homologada por 

sentença, deverá a parte exequente, por força do disposto no art. 313, § 

2º, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de seis meses e sob 

pena de extinção, promover a habilitação dos herdeiros do “de cujus”, 

requerendo a citação e juntando cópia da partilha e da sentença 

homologadora, bem como atendendo ao disposto no art. 319, II, do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 277054 Nr: 4997-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FONOCLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CRISTINA BELLÓ - OAB:6345-MT, HUGO BARROS 

DUARTE - OAB:5.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença, tendo como parte 

executada Supermercado Modelo S.A.

 Ocorre que, restou noticiado que a empresa executada teve a sua 

falência decretada nos autos Código 800492, que tramita perante a 1º 

Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência desta 

Comarca (fls. 247/257).

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo pela perda superveniente de condição 

para o prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam os autos conclusos.

Por fim, sobre o pedido da exequente de fls. 271/272, registro que, nos 

termos dos arts. 7º e 9º, ambos da Lei 11.101/205, compete ao credor 

promover a habilitação de seu crédito junto ao procedimento de falência, 

acaso isto ainda não tenha ocorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 214584 Nr: 23541-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO JOSÉ CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, ARLENNE GLÓRIA COSTA BECKER FLÔRES - OAB:8721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO 

- OAB:3071/MT, Hermes Padilha Moraes - OAB:4514-E, JORGE 

ALBERTO BARBOSA DA SILVA - OAB:2833 -OAB/TO

 Diante do exposto, por não ter a exequente promovido os atos e as 

diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

aplicável subsidiariamente à espécie.CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais.Sem condenação em honorários 

advocatícios.Em razão da extinção do feito, procedi, nesta data, com a 

liberação do valor bloqueado às fls. 94/95, assim como com a liberação 

dos veículos restringidos via Sistema Renajud.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 215268 Nr: 24110-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARCELO ZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO VALIN FRANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABISON MIRANDA CARDOSO - 

OAB:9006/MT, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - 

OAB:9128-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1075-A

 Diante do exposto, por não ter a exequente promovido os atos e as 

diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

aplicável subsidiariamente à espécie.CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais.Sem condenação em honorários 

advocatícios.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 216977 Nr: 25698-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932/MT

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de novas buscas de ativos financeiros 

(BACENJUD) e de veículos (RENAJUD) constante na petição de fl. 295, 

tendo em vista que, além de já haver sido efetivada a tentativa de penhora 

on line por mais de uma vez nos presentes autos, a parte exequente não 

demonstrou qualquer modificação na situação econômica da parte 

requerida.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 237838 Nr: 6880-92.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ALZUIR FRANCISCO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228, RONIMÁRCIO NAVES 

- OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Às fls. 551/552 os patronos do executado Alzuir Francisco de Matos 

informaram seu falecimento que se deu em 20.08.2015, conforme certidão 

de óbito acostada.

Informaram, ainda, que o espólio é representado em processo de 

inventário que tramita nesta Comarca, requerendo que a parte exequente 

seja "citada" para habilitar seu crédito nos autos do inventário.

INDEFIRO o pedido de fls. 551/552, pois feito exclusivamente pelo 

advogado do falecido, sem que tenha havio o comparecimento dos 

sucessores ou do inventariante representante do espólio, razão pela qual, 

não resta caracterizada a habilitação processual, na forma prevista no art. 

688, II, do CPC.

Com efeito, enquanto não ocorrida a habilitação pela inventariante ou 

herdeiros do executado falecido, cabe ao exequente, nos termos do art. 

313, §2º, inciso II, do CPC, promover a regularização da sucessão 

processual.

Determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO, pelo prazo de 02 (dois) meses.

 INTIME-SE o exequente para, no prazo estipulado, realizar a regularização 

do polo passivo, promovendo a citação do respectivo espólio, através dos 

sucessores ou inventariante, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373879 Nr: 10184-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIANY MENDES DA SILVA BERTOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ANDRE BASSI ZACARKIM - OAB:11394, ARIADINE GROSSI 

- OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser 

cumprido no endereço informado à fl. 160.

No mais, visando a apreciação dos demais pedidos de fls. 158/160, 

INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, apresente 

planilha atualizada do débito exequendo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 460286 Nr: 29572-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILENE ALVES DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 
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cálculos de fls. 130/131, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Não cumprida a determinação supra, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006971-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1006971-48.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.12918460 ao Id.12918483 e Id.12938461, em que a parte 

Autora comprovou o recolhimento das custas processuais de distribuição 

da ação e adequou os pedidos da inicial ao rito especial da “Produção 

Antecipada de Prova”. Cuida-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTHÉ em desfavor de 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, objetivando a produção 

judicial de perícia técnica em imóvel idealizado pela Requerida. Informa o 

Autor, em síntese que, após a conclusão da obra de construção do 

edifício, os condôminos adquirentes foram ocupando o imóvel, 

constatou-se irregularidades de ordem técnica estrutural, tais como: 

infiltrações, manchas de escorrimento, trincas e fissuras, dentre outros, 

ressaltando o Autor que por oportunidade da entrega do empreendimento, 

em 06/06/2016, já foram assinalados diversos vícios que deveriam ser 

sanados, dentre os quais estava a problemática da piscina do imóvel, 

objeto da presente ação. Noticia a exordial que a obra da piscina entregue 

pela Requerida reclama reparo integral, com a remoção do revestimento e 

aplicação de técnicas impermeabilizantes, de caráter urgente, uma vez 

que a atual condição da obra, além de impedir o uso normal da área, está 

colocando em risco a segurança dos moradores. Assevera o Requerente, 

que em razão dos vícios estruturais, a Ré foi notificada extrajudicialmente 

a fim de que solucionasse o problema, contudo informa do Autor que os 

ajustes realizados foram paliativos, inviabilizando uma solução amigável da 

situação, já que o alto custo para a reparação eficaz da obra fez com que 

a Ré não atendesse as notificações do Autor. Com efeito, diante da inércia 

da Requerida, o Autor propôs a presente ação, e em sede de emenda à 

inicial pugnou: [...] Posto isso, o Requerente requer, com base no disposto 

no artigo 381, I e II do CPC, seja determinada a realização de perícia 

técnica no perímetro da piscina do condomínio, a fim de comprovar a 

existência de vazamentos e a necessidade do refazimento total da manta 

impermeabilizante existente, que foi entregue pelo Requerido, Imobiliária e 

Construtora São José; [...] (sic Id.12938462 pág.2). É o necessário. 

DECIDO. O procedimento especial previsto nos artigos 381 ao 383 do CPC, 

possui rito próprio e finalidade especifica, de tal sorte que a providência 

jurisdicional é, em tese, sempre urgente em decorrência da natureza do 

procedimento “Da Produção Antecipada da Prova”, desde que 

preenchidos os requisitos legais estabelecidos. Em outras palavras, o 

resultado do procedimento não vislumbra sentença de mérito, tendo em 

vista que a conclusão do feito resultará em sentença homologatória da 

regularidade da prova produzida. Assim, a produção antecipada de prova 

poderá ser admitida quando evidenciadas as hipóteses do art. 381 do 

CPC, in verbis: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida 

nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar - se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da 

ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o 

prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação. Segundo Pontes de Miranda, em sua obra Comentários ao Código de 

Processo Civil, cit., p. 224: Como em qualquer procedimento de jurisdição 

voluntaria, os interessados devem ser citados; neste caso, na produção 

da prova devem ser citados para acompanhá-la (art. 382, §1 °, CPC). A 

citação exerce papel importantíssimo, pois é a condição de eficácia da 

prova e perante aqueles contra quem se presente que a prova seja 

utilizada. (grifei) Destarte, a parte final do artigo 382 do CPC, permite a 

dispensa da citação do interessado, quando a parte Requerente não tem 

pretensão contenciosa, o que não é o caso dos autos. In casu, os 

documentos juntados à exordial demonstram a relação jurídica entabulada 

entre as partes (Id.12304459, Id.12304461 e pág.3, e Id.12304465, bem 

como os demais elementos de prova anexados aos autos, notadamente as 

imagens dos Ids.12304449 pág.29, Id.12304469 pág.1 e 2, demonstram 

com clareza as avarias noticiadas pelo Autor que carecem de elucidação, 

mormente ao fundado receio de tais fatos venham a se mostrar 

prejudicados com a inexistência de prova técnica da atual situação do 

imóvel. Assim, reputo inequívoco que o prévio conhecimento dos fatos 

pode justificar ou evitar o ajuizamento de futuras ações, estando 

evidenciada a necessidade da produção da prova. Derradeiro, consigno 

que, a substituição definitiva do procurador da parte Autora vindicada no 

Id.12909735, não respeitou os ditames legais de validade do ato, tanto no 

aspecto processual, quanto no aspecto ético profissional. Isto porque, é 

cediço que o “substabelecimento sem reservas de poderes”, 

doutrinariamente é caracterizado como renúncia aos poderes outorgados 

pelo mandante, confira: Isto porque, consoante a melhor doutrina, o 

substabelecimento sem reservas caracteriza renúncia à representação 

judicial. (Pontes de Miranda, Serpa Lopes, Orlando Gomes, Clóvis 

Bevilacqua) (REsp 713.367/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 07/06/2005, DJ 27/06/2005, p. 273) Assim sendo, a 

substituição postulatória deve observar formalidades legais e éticas 

intransponíveis, como forma de garantir a validade dos atos processuais 

praticados em nome do outorgante, e principalmente da marcha 

processual, dentre as quais está a ciência inequívoca do outorgante 

acerca da renúncia, materializada pelo substabelecimento do mandato, 

mormente quando se trata de ação em tramite. In verbs: Código de Ética 

OAB Art. 24. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, 

é ato pessoal do advogado da causa. § 1º O substabelecimento do 

mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco 

conhecimento do cliente. Código de Processo Civil Art. 112. O advogado 

poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma 

prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de 

que este nomeie sucessor. [...] § 2o Dispensa-se a comunicação referida 

no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e 

a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. No caso 

dos autos, além de a procuração outorgada pelo jurisdicionado 

(Id.12304437) não se enquadra na exceção do artigo 112, §2º do CPC, 

inexiste prova da anuência/ciência/comunicação do mandante para a 

substituição representada pelo Id.12909784, vício exacerbado pela 

ausência de poderes para substabelecer a outorga do Id.12304437, 

impondo-se a correção da irregularidade, sob pena de invalidação dos 

atos praticados pelo profissional substabelecido. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do artigo 381, I e III do CPC, DEFIRO A PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DA PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA CIVIL EM EDIFICAÇÃO 

CONDOMINIAL. NOMEIO a empresa MEDIAPE, especializada em perícias, 

com sede na Avenida Isaac Póvoas, nº586, sala 1-B, Centro-Norte, 

Cuiabá/MT, telefones (65)3322.9858 / 98146.0888, independente de 

compromisso, sob a fé de seu grau, devendo apresentar o laudo pericial 

no prazo de 30 (trinta) dias, após o inicio dos trabalhos. Consigno que, a 

empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam notificadas a 

acompanhar a produção da prova. INTIME-SE a empresa para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente proposta de honorários periciais. Com 

a apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte AUTORA para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, HAVENDO 

CONCORDÂNCIA, deverá imediatamente DEPOSITAR O VALOR INTEGRAL 

DA PERÍCIA em juízo (CPC, art. 95) e APRESENTAR OS QUESITOS, sob 

penalidade de extinção do feito. Fica desde já deferida a liberação de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários ao perito no início dos trabalhos, 
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bem como o levantamento do remanescente com o protocolo do laudo. Em 

caso de discordância da parte Autora, INTIME-SE o perito para manifestar, 

após voltem-me concluso. Sem prejuízo das deliberações acima, e com a 

máxima urgência, CITE-SE IMEDIATAMENTE o interessado qualificado no 

polo passivo dos autos, para que acompanhe a produção da prova 

deferida, ocasião em que poderá requerer outras provas nesse mesmo 

procedimento, desde que relacionadas ao fato narrado na exordial (CPC, 

art. 382, §3º), restando vedado apresentação de defesa (CPC, art. 382, 

§4º). Realizado o exame pericial, e com observância das formalidades 

legais, será prolatada sentença meramente homologatória para o fim de 

apenas reconhecer a regularidade formal do processo, sem ingresso no 

mérito, permanecendo o processo em cartório durante 01 (um) mês para 

extração de cópias e certidões pelos interessados, e, findo o prazo, serão 

entregues à parte autora (art. 383 do CPC). INTIME-SE a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias regularize a representação processual, 

com a prova inequívoca da ratificação do mandante ao ato representado 

pelo documento do Id.12909784, sob pena de indeferimento do pedido 

formulado no Id.12909735, e consequentemente, ser considerado ineficaz 

os atos praticados pelo profissional irregularmente substabelecido e 

demais penalidades afetas ao ato. Cite-se Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002678-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002678-69.2017.8.11.0041 AUTOR: DOMINGOS 

PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo 

Requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da 

sentença id. 11608453 - Pág. 1/3, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial. O Embargante, com fundamento no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, alega que a referida sentença possui 

contradição, no que tange a data do Sinistro. É o necessário. DECIDO. O 

objeto destes embargos é a manifestação visando sanar a contradição 

existente para correção do Erro Material. Verifica-se que de fato existe 

contradição quanto à data do Sinistro. Assim, patente à contradição 

contida na decisão, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

contra a sentença no id. 11608453 - Pág. 1/3, cujo dispositivo passa a ter 

a seguinte redação. “Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (13.05.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ”. Outrossim, permanece o restante da decisão na 

forma em que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020251-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIA E DOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL EXPRESS CORPORATION (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020251-86.2018.8.11.0041 AUTOR: CLINICA DE 

ANESTESIA E DOR LTDA - ME RÉU: FEDERAL EXPRESS CORPORATION 

AT Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora ajuizou a 

presente demanda como medida cautelar de exibição de documentos, 

sendo que com as alterações e inovações trazidas pelo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) não há mais a 

possibilidade de processo cautelar autônomo, amoldando a exibição de 

documento em ação autônoma de produção antecipada de provas. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS. 1. No âmbito do novo 

Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos, formulado 

de forma autônoma, antecedente e satisfativa, deve ser realizado por meio 

de produção antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os 

requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem a 

necessidade da antecipação e mencionando com precisão os fatos sobre 

os quais a prova há de recair. Recurso não provido."(TJSP, Apelação n. 

1002136-54.2017.8.26.0196, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo 

Colombi, j. 06.06.2017, v.u., grifou-se) Ocorre que, conforme 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 

Especial 1349453/MS, a propositura de ação com a finalidade de exibição 

de documentos fica condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, 

quais sejam, demonstração da existência de relação jurídica e a 

comprovação de prévio requerimento administrativo. Nesse sentido 

colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AJUIZAMENTO APÓS A 

VIGÊNCIA DO CPC/15. NOMECLATURA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. RECURSO ESPECIAL 1349453/MS (ART. 543-C DO 

CPC). PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA. O CPC/15 

suprimiu o processo cautelar de exibição de documentos, prevendo, 

contudo, a ação de produção antecipada de provas, processo autônomo, 

de caráter satisfativo. Conforme reposicionamento do STJ adotado no 

Recurso Especial 1349453/MS, que foi julgado sob a ótica de Recurso 

Repetitivo, a propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

preparatória para o fim de instruir ação principal está condicionada à 

demonstração de existência de relação jurídica entre as partes, 

comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço, desde 

que haja a previsão contratual respectiva e a normatização da autoridade 

monetária. Diante da ausência de comprovação de tais requisitos, a 

manutenção da extinção do processo por ausência de interesse de agir é 

medida que se impõe. V.V.: A pré-definição da tese jurídica não dispensa 

o julgador de [a] verificar sua pertinência com o caso e [b] identificar os 

elementos fáticos que guiarão a solução do caso concreto a partir do 

precedente. Comprovado o prévio requerimento administrativo para a 

exibição do documento pleiteado e a recalcitrância do fornecedor em 

atendê-lo, configura-se o interesse de agir do Autor para ajuizar Medida 

Cautelar de Exibição de Documento.” (TJMG; APCV 

1.0479.16.016239-8/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 

09/05/2018; DJEMG 18/05/2018)” “APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS. PRETENSÃO VISANDO À EXIBIÇÃO DE CONTRATO QUE 

ENSEJOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Extinção. Art. 330, III cumulado com 485, I e VI, 

ambos do novo Código de Processo Civil. Condições da ação de exibição 

de documento, nos termos do RESP 1.349.453-MS, não demonstradas. 

Extinção que deve ser mantida. Recurso do autor improvido.” (TJSP; APL 

1024284-59.2017.8.26.0196; Ac. 11435267; Franca; Décima Quarta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 09/05/2018; 

DJESP 14/05/2018; Pág. 3043) Assim, atento ao que dispõe o art. 321, do 

Código de Processo Civil, faculto a emenda da inicial, para adequar o 

pedido à causa de pedir, bem como apresentar os requisitos nos termos 

do RESP 1.349.453-MS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Ademais, considerando que a parte autora se trata de 

pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de hipossuficiência, 

necessária se faz a comprovação da alegada incapacidade financeira 

para arcar com a custa e despesas processuais. Portanto, com fulcro no 

art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício, além de 

outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade 

econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023930-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GARCIA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023930-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO 

GARCIA VELASCO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 

SA V Vistos. Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam 

acordo (Id nº 10452300), 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. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada. As custas processuais serão divididas 

igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma 

Processual, observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o 

caso. 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. Cuiabá, 18 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA SOUZA DOS REIS LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINO GOMES BEZERRA (RÉU)

VRC IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

ELIANE HERREIRA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000143-36.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSALIA 

SOUZA DOS REIS LISBOA RÉU: JOVINO GOMES BEZERRA, ELIANE 

HERREIRA CUNHA, VRC IMOBILIARIA LTDA - ME V Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que as partes entabularam acordo em audiência de 

conciliação (Id nº 13087678), 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. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. 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. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002214-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO DOUGLAS GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE (RÉU)

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002214-11.2018.8.11.0041 AUTOR: ELESSANDRO 

DOUGLAS GOMES DA SILVA RÉU: KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS 

LTDA, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, CONNECT MOBILE V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

13411817), 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. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, 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. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022469-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEITURA ALVORADA COMERCIO DE LIVROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO OAB - DF13398 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSELAINE DE FIGUEIREDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022469-58.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LEITURA 

ALVORADA COMERCIO DE LIVROS LTDA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, JOSELAINE DE FIGUEIREDO SILVA DOS SANTOS V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

9937893), 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. Os honorários advocatícios e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada. 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. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009507-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009507-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 14069061), 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. Os honorários advocatícios e as custas processuais 

deverão ser arcados na forma pactuada. 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. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016485-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO)

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016485-59.2017.8.11.0041 AUTOR: HITACHI AR 

CONDICIONADO DO BRASIL LTDA RÉU: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES 

LTDA W Vistos. Trata-se de Ação Monitória na qual a parte requerida, 

citada na forma do art. 700, § 7º, do Código de Processo Civil, deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado. É o breve relato. DECIDO. Em se 

tratando de Ação Monitória, não cumprido o mandado e não oferecidos os 

embargos, constitui-se, de pleno direito e independente de outra qualquer 

providência, o título executivo judicial, nos expressos termos do art. 701, § 

2º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, tendo em vista que, in casu, 

o requerido não cumpriu, no prazo legal, o mandado monitório, nem ofertou 

embargos, FICA CONSTITUÍDO o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo. CONDENO o requerido nas custas 

processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida. Aplicar-se-á, doravante, o rito dos arts. 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil, pelo que determino que se 

PROCEDA com as retificações e anotações necessárias quanto à 

alteração da classe processual. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente 

para apresentar cálculo atualizado do seu crédito, acrescido das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, nos termos da presente 

decisão. Apresentados os cálculos, INTIME-SE a parte devedora por carta 

com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, do CPC) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem 

o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 

do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo para pagamento 

voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, 

os requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013732-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOYNG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS E 

UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO OAB - SP309103 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013732-66.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: TOYNG 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS E 

UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. EXECUTADO: PRIMEIRAS LINHAS 

COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA V 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente proposta por Toyng Importação e Exortação e Comércio de 

Utilidades Domésticos Ltda em desfavor de Primeira Linha Comercio Varejo 

Livros e Artigos Papelaria. Tendo em vista que a parte autora não recolheu 

custas, tampouco realizou o pedido de justiça gratuita, restou intimada 

atrás do despacho Id nº 1965273 para cumprir a diligência que lhe 

incumbia. Todavia, consoante certificado Id nº 10661479, a parte autora 

deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o 

breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se 

que a parte autora, não amparada pelos benefícios da gratuidade da 

justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte requerente em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022197-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022197-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA REQUERIDO: THIAGO DAYAN, CASTILHO 

ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS V Vistos. Trata-se de 

Tutela Provisória de Natureza Cautelar Requerida Em Caráter Antecedente 

ajuizada por Imobiliária Paiaguás Ltda em desfavor de Thiago Dyan, 

Castilho E Victor Maizman Advogados Associados. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente apresentou pedido de 

desistência da demanda (Id nº 10644117). É o breve relato. DECIDO. 

Tendo em vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, 

cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, 

CPC). Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Em virtude do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

fixar honorários advocatícios, porque a desistência ocorreu antes do 

ingresso nos autos do advogado da parte requerida. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014821-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PAGOT (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014821-90.2017.8.11.0041 AUTOR: QUEIROZ 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RÉU: JOSE CARLOS PAGOT V Vistos. 

Trata-se de Ação Ordinária de Enriquecimento Ilícito com Pedido de Tutela 

de Evidência proposta por Queiroz Fomento Mercantil Ltda em desfavor de 

José Carlos Pagot. A parte autora foi devidamente intimada para recolher 

as custas processuais (Id nº 8689933), contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo (Id nº 10750992). É o breve relato. DECIDO. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não amparada 

pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as custas iniciais 

no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente 

feito. Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

parte requerente em custas e honorários de sucumbência, pois não houve 

o recebimento da inicial. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 18 de julho 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019189-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BARBOZA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019189-45.2017.8.11.0041 AUTOR: WESLEY 

BARBOZA DE PAULA RÉU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. V 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por Wesley Barbosa de 

Paula em desfavor de Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda 

e Fca Fiat Chryler Automóveis Brasil. Indeferido o pedido de Justiça 

Gratuita (Id nº 8689933), a parte autora foi devidamente intimada para 

recolher as custas processuais. Todavia, consoante certificado Id nº 

10627241, a parte autora deixou de atender a determinação judicial. É o 

breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se 

que a parte autora, não amparada pelos benefícios da gratuidade da 

justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte requerente em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012189-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE BERTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012189-57.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO JOSE 

BERTIN RÉU: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. V Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada c/c 

Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Flávio José Bertin em 

desfavor de Sul América Seguros Saúde S.A. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente apresentou pedido de desistência da 

demanda (Id nº 13486465). É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que 

a citação da parte requerida não restou concretizada, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Assim 

sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela 

parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma 

Processual. DEIXO de condenar em custas e honorários advocatícios, 

considerando que sequer houve o recebimento da petição inicial. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010897-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO SALVALAGIO (AUTOR)

CONSTITUINTE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010897-71.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO PEDRO 

SALVALAGIO, CONSTITUINTE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI 

- EPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A V Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de 

Indenização Por Danos Materiais e Morais Com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por João Pedro Salvalagio e Constituinte Corretora de 

Seguros de Vida Eirele em desfavor de Banco Bradesco S.A e Banco 

Bradesco Financiamentos. Indeferido o pedido de Justiça Gratuita (Id nº 

6662141), a parte autora foi devidamente intimada para recolher as custas 

processuais. Todavia, consoante certificado Id nº 10626747, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial. É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não 

amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as 

custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 

do Código de Processo Civil, DETERMINO o cancelamento da distribuição 

do presente feito. Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte requerente em custas e honorários de sucumbência, 

pois não houve o recebimento da inicial. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006275-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006275-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: THIAGO 

PEREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. V Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais 

ajuizada por Thiago Pereira em desfavor de Claro S/A. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente, apresentou pedido de 

desistência da demanda (Id nº 10526310). É o breve relato. DECIDO. 

Tendo em vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, 

cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, 

CPC). Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

apresentada, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da requerente, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

suspendo 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. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque a desistência ocorreu 

antes do ingresso nos autos do advogado da parte requerida. Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1020852-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BACANI LUIZ DE MORAES (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA (EXCEPTO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020852-92.2018.8.11.0041 EXCIPIENTE: WILLIAM 

BACANI LUIZ DE MORAES EXCEPTO: THIAGO MAXIMO DA SILVA V 

Vistos. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade Com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por William Bacani Luiz de Moraes em desfavor de 

Thiago Máximo da Silva. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente excipiente apresentou pedido de desistência (Id nº 14207934), 

razão pela qual determino o arquivamento deste incidente. Int. Cuiabá, 17 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003479-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERNANDO CAZAROTI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003479-82.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE ALVES DE 

OLIVEIRA RÉU: ROGERIO FERNANDO CAZAROTI V Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por José Alves de Oliveira em desfavor de 

Rogério Fernando Cazaroti. Indeferido o pedido de Justiça Gratuita (Id nº 

4822429), a parte autora foi devidamente intimada para recolher as custas 

processuais. Todavia, consoante certificado Id nº 10605911, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. 

É o breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se 

que a parte autora, não amparada pelos benefícios da gratuidade da 

justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte requerente em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013833-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013833-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 EXECUTADO: LUCINEIA DA SILVA 

OLIVEIRA V Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Títulos Executivo 

Extrajudicial ajuizada por Associação Alphaville Cuiabá II em desfavor de 

Lucineia da Silva Oliveira. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente, apresentou pedido extinção do feito (Id nº 8307150). É o 

breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a citação da parte requerida não 

restou concretizada, cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte 

adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, 

inciso VIII e § 4º, CPC). Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação apresentada pela parte autora, o que faço para os 

fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do supracitado Diploma Processual. DEIXO de condenar em custas, 

considerando que sequer houve o recebimento da petição inicial. DEIXO de 

fixar honorários advocatícios, porque a desistência ocorreu antes do 

ingresso nos autos do advogado da parte requerida. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015465-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

PRESIDENTE DA CAB CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015465-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARILUCE 

GONCALVES DE AMORIM REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A, PRESIDENTE 

DA CAB CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança ajuizada 

por Mariluce Gonçalves de Amorim em desfavor de Diretor Geral 

Companhia de Saneamento de Cuiabá - CAB. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente, apresentou pedido de desistência da 

demanda (Id nº 7289014). É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a 

citação da parte requerida não restou concretizada, cabível a desistência 

da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Assim sendo, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela parte 
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autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma Processual. DEIXO 

de condenar em custas, considerando que sequer houve o recebimento 

da petição inicial. DEIXO de fixar honorários advocatícios, porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado da parte 

requerida. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após 

tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 de Junho 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019191-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA (REQUERIDO)

LAESTE DE SOUZA (REQUERIDO)

JOAO CESAR FADUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019191-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

LUCIANO DA SILVA REQUERIDO: LAESTE DE SOUZA, HILDO CASTRO 

TEIXEIRA, JOAO CESAR FADUL V Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de 

Acordo Judicial Com Pedido de Liminar C/C Dano Moral proposta por João 

Luciano da Silva em desfavor de Laeste de Souza, Hildo Castro Teixeira, 

João Cesar Fadul. Indeferido o pedido de Justiça Gratuita (Id nº 8758194), 

a parte autora foi devidamente intimada para recolher as custas 

processuais. Todavia, consoante certificado Id nº 10905478, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial. É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não 

amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as 

custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 

do Código de Processo Civil, DETERMINO o cancelamento da distribuição 

do presente feito. Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte requerente em custas e honorários de sucumbência, 

pois não houve o recebimento da inicial. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017870-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAOR JOSE DIAS OAB - SP272015 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017870-76.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SKYTECH 

TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: SEGMAIS 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E 

INFORMATICA LTDA - ME V Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Skytech Telecom Indústria e Comércio Ltda. 

neste ato representado por sua administradora Isa Marta Machado Franco 

em desfavor de Segmais Distribuidora de Produtos de Segurança 

Eletrônica e Informática Ltda. Tendo em vista que a parte autora não 

recolheu custas, tampouco realizou o pedido de justiça gratuita, restou 

intimada atrás do despacho Id nº 3298081 para cumprir a diligência que lhe 

incumbia. Todavia, consoante certificado Id nº 7127436, a parte autora 

deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o 

breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se 

que a parte autora, não amparada pelos benefícios da gratuidade da 

justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte requerente em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000694-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON SOARES GURGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000694-50.2017.8.11.0041 AUTOR: WELINGTON 

SOARES GURGEL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela requerida Seguradora Líder do Consórcio Dpvat S/A em 

face da sentença que julgamento parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo embargado, condenando à embargante ao pagamento de 

R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando que o 

embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que 

o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há 

contradição na parte dispositiva da sentença, e sustenta também a 

sucumbência reciproca, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

a sucumbência reciproca. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, 

in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na 

sentença que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre 

que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte 

mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi 

inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Junho 

de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001097-19.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRA 

REGINA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que 
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julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante 

ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, 

anotando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença. Pede o 

provimento do recurso, com a redução da verba honorária. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses 

de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, 

já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte 

mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da 

indenização securitária concedida foi inferior à perseguida. Inobstante a 

isso, como restou consignado na sentença embargada, a condenação em 

honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, 

sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela 

acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, 

NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Julho de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017855-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017855-10.2016.8.11.0041 AUTOR: LAIANE FERRAZ 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela requerida Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante ao 

pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando 

que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença. Pede o 

provimento do recurso, com a redução da verba honorária. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses 

de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, 

já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte 

mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da 

indenização securitária concedida foi inferior à perseguida. Inobstante a 

isso, como restou consignado na sentença embargada, a condenação em 

honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, 

sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela 

acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, 

NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Julho de 20118. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007929-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE ARRUDA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007929-68.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

BATISTA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração oposto por 

Francisco Batista de Arruda, devidamente qualificado nos autos, em face 

da sentença proferia no id. 10839624 - Pág. 1/3, que julgou parcialmente 

procedente os pedidos formulados na inicial. O Embargante, com 

fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil, alega que a 

referida sentença possui contradição, no que tange ao valor da 

indenização, considerando o percentual apurado, vez que este não condiz 

com o grau mínimo da lesão. É o necessário. DECIDO. O objeto destes 

embargos é a manifestação visando sanar a contradição existente para 

correção do Erro Material. Verifica-se que de fato existe contradição 

quanto ao valor da indenização, considerando o percentual apurado, vez 

que este não condiz com o grau nínimo da lesão. Assim, patente à 

contradição contida na sentença, ACOLHO os embargos de declaração 

interpostos contra a sentença no id. 10839624 - Pág. 1/3, cujo dispositivo 

passa a ter a seguinte redação. “Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (23.12.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.” Outrossim, permanece o restante da decisão na forma em que foi 

prolatada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024146-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLE SUELY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024146-26.2016.8.11.0041 AUTOR: DRIELLE SUELY 

DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em face da sentença constante no id. 

12077115 - Pág. 1/3, que julgou procedentes os pedidos formulados na 

inicial. O embargante, com fundamento no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, sustenta contradição na decisum, no que tange ao valor da 

indenização, considerando o percentual apurado, vez que este não condiz 

com o grau mínimo da lesão. Os embargos foram interpostos 

tempestivamente. É relato do necessário. Decido. O objeto destes 

embargos é a manifestação visando sanar a contradição existente, no que 

tange ao valor da indenização. Verifica-se que de fato existe contradição 

quanto ao valor da indenização, considerando o percentual apurado no 

membro estrutura lombar, vez que este não condiz com o grau mínimo da 

lesão. Dispositivo. Pelo exposto, conheço os embargos interpostos por 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, o que faço para sanar a 

contradição apontada, passando a integrar a sentença embargada, nos 

seguintes termos: “Denota-se que o laudo médico emitido foi conclusivo 

em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta no MEMBRO ESTRUTURA LOMBAR avaliada em 50% de 25%. 

Da analise da tabela de percentuais, consta-se que para o caso da perda 

parcial da mobilidade do MEMBRO ESTRUTIRA LOMBAR o percentual 

incidente é de 25% (setenta 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 
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laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vitima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta 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 

cotada a partir do evento danoso. “Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (25.11.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ).” Outrossim, permanece o restante da 

decisão na forma em que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR DELFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000863-37.2017.8.11.0041 AUTOR: CLAUDENIR 

DELFINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo 

Requerida Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, em 

face da sentença constante no id. 10838972 - Pág. 1/3, que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Embargante, 

com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil, alega que a 

referida sentença possui contradição, no que tange a data do Sinistro. É o 

necessário. DECIDO. O objeto destes embargos é a manifestação visando 

sanar a contradição existente para correção do Erro Material. Verifica-se 

que de fato existe contradição quanto à data do Sinistro, haja vista que o 

boletim apresentado no id. 4607546 - Pág. 1/4, não corresponde ao 

sinistro ocorrido com o autor, razão pela qual a parte autora pleiteou a 

exclusão dos documentos juntados equivocadamente (id. 4612129 - Pág. 

1). Assim, patente à contradição contida na decisão, ACOLHO os 

embargos de declaração interpostos contra a sentença no id. 10838972 - 

Pág. 1/3, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação. “Pelo exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta de sete reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (14.10.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.” Outrossim, permanece o restante da decisão na 

forma em que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019941-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVAI CLEMENTE DA COSTA (AUTOR)

A. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019941-80.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE 

MENEZES DA COSTA, AVAI CLEMENTE DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:45, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020023-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE LOPES NUNES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020023-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOVANE LOPES NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020114-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020114-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDREIA SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 
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acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020153-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS LIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020153-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANANIAS LIDIO DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020506-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020506-44.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSELITO FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020533-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020533-27.2018.8.11.0041. AUTOR: SADI 

VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

25/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020563-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020563-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO DOMINGOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 09. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021189-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON MARCIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021189-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LENILSON MARCIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021194-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR SIQUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021194-06.2018.8.11.0041. AUTOR: EDENIR 

SIQUEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 11:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021197-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI VON DA SILVA LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021197-58.2018.8.11.0041. AUTOR: RONI 

VON DA SILVA LACERDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021201-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDER DOS ANJOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021201-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EVANDER DOS ANJOS NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021026-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA LAUTERT RIBEIRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021026-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LORENA LAUTERT RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 
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335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021452-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021452-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCAS SOUZA CARVALHO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:15, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021620-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELA SEBASTIANA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021620-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIELA SEBASTIANA DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:45, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010241-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HEROTILDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010241-17.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO MALTZ SCHEIR EXECUTADO: ANTONIO HEROTILDES DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de requerimento para realização de nova tentativa de 

penhora on-line via BACENJUD e restrição judicial de veículos via 

RENAJUD formulado por GILBERTO MALTZ SCHEIR, em desfavor da parte 

executada ANTONIO HEROTILDES DA SILVA. Conforme se dessume de 

todo o processado, não tendo a parte executada adimplida o débito 

voluntariamente e a exequente não conseguido satisfazer o seu crédito 

até a presente data, motivo pelo qual, pleiteia por nova tentativa de 

penhora on-line sobre dinheiro nas contas da parte executada, 

utilizando-se do sistema BACENJUD e a restrição judicial de veículos via 

RENAJUD. Nesse diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na 

ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de 

que o devedor, devidamente intimado, deixou correr o prazo in albis sem 

efetuar o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo. Com as alterações ocorridas no processo de 

execução, tem-se a possibilidade de penhora dos numerários existentes 

em contas correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o 

valor da dívida executada. Vejamos o que dispõe o artigo 854 “caput” do 

Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro 

em deposito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, 

requisitara a autoridade supervisora do sistema bancário, 

preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1° As informações 

limitar-se-ão a existência ou não de deposito ou aplicação até o valor 

indicado na execução”. Ademais, estabelece o artigo 835 do Código de 

Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Consigno, também, 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE 

PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica 

jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não ofende 

a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor 

onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - 

Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: 

Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de Julgamento: 

19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora 

on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta das parte executada: 

ANTONIO HEROTILDES DA SILVA, pessoa física, CPF nº 328.281.521-20 

sobre a quantia de R$ 27.488,08 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e 

oito reais e oito centavos). No tocante ao pedido de restrição judicial de 

veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, 

ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos 

em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento do referido 

Provimento, assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia 

processual, a medida deve ser deferida. Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome das partes executada ANTONIO 

HEROTILDES DA SILVA, pessoa física, CPF nº 328.281.521-20, junto ao 

DETRAN via sistema Renajud, suficiente para garantia do débito. Conforme 

determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e Renajud. 

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 
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constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025284-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (EXEQUENTE)

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ SAVI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025284-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAUL CLAUDIO BRANDAO, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL 

EXECUTADO: MAURO LUIZ SAVI Vistos etc. No Id. 11086991 a parte 

exequente informa que transigiu amigavelmente com o executado, 

apresentando o termo de ajuste, requerendo a sua homologação. Contudo, 

conforme informação constante no petitório de id. 11426133, o acordo não 

foi cumprido, motivo pelo qual pleiteiam os exequentes o prosseguimento 

do feito, requerendo penhora on line nas contas do executado e restrição 

de veículos em nome do executado via Renajud. Posto isso, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo pactuado entre as partes nos termos do art. 

487, III do CPC, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Diante da 

informação de descumprimento, DETERMINO a intimação da parte 

devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento 

espontâneo da obrigação vencida, sob pena de execução forçada. P. R. I. 

Transcorrido o prazo recursal, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para análise e decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021465-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ARAUJO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021465-49.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: RODRIGO DE ARAUJO NASCIMENTO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RODRIGO 

DE ARAUJO NASCIMENTO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 04.05.2017, 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 documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10557712, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder 

no Polo passivo; II- Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta 

De Interesse De Agir; III – Ausência Do Laudo IML – Descumprimento Do 

Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10830283, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. - AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

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

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 
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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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.05.2017, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10830283, 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) 
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região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

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 Superior Direito 50% Médio [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% 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 

Superior 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (04.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018985-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JUNIOR CERQUEIRA CALDAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018985-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: IGOR JUNIOR CERQUEIRA CALDAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que IGOR 

JUNIOR CERQUEIRA CALDAS DE OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 23.04.2017, 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 documento. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10458064, 

além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da 

Seguradora Líder no Polo passivo; II- Ausência De Comprovação De 

Entrega Da Documentação; III - Ausência De Requerimento Administrativo – 

Da Falta De Interesse De Agir; IV – Ausência Do Laudo IML – 

Descumprimento Do Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10799819, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 153 de 606



AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.04.2017, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10799819, 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 

Esquerdo (...) 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 Esquerdo 50% Médio [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% 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 

Superior Esquerdo: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (23.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 
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trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016961-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DE JESUS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016961-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROGERIO SOUZA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROGÉRIO SOUZA DE JESUS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 10.04.2017, 

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 ID. 7923662à 7923690. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 10308671, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; III- 

Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; V - 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10474397, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

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. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 
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MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7923662à 7923690. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.04.2017, 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 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10474397, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Direito. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Ombro Direito 75% Intenso [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (10.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016210-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCYANE BENTA MOREIRA DE QUEIROZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016210-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEOCYANE BENTA MOREIRA DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEOCYANE BENTA 

DE QUEIROZ, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 07.03.2017, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 9601481, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Necessidade Da Inclusão Da Seguradora 

Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II - Da Inépcia Da 

Inicial - Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – 

Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF; III - Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E A 

Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10441073, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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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 NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.03.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 
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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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10441073, 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 75% Intenso [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa 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, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% 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 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 
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pagamento da importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (07.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020723-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020723-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Certifique-se a secretaria quanto à autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, devolva-se a 

comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014149-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NOBREGA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014149-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: SERGIO NOBREGA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Em consulta ao sistema PJE se verifica 

que o autor propôs duas ações idênticas, a presente, e outra sob o n. 

1022163-89.2016.8.11.0041, tendo as mesmas partes, causa de pedir e 

pedidos. Registra-se que, o art. 485, §3º permite o reconhecimento da 

litispendência de ofício, independentemente de manifestação da parte 

contrária. 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; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Ao 

comentar o dispositivo, Theotonio Negrão leciona: "A litispendência 

constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida 'ex officio', 

independentemente de provocação da parte interessada (STJ-RT 812/162: 

2ª Seção). Mas a parte pode alegá-la a qualquer tempo (JTA 39/246), 

embora com a penalidade do art. 22." (in: Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 454) A 

litispendência ocorre quando se reproduz ação que está em curso, nos 

termos do art. 337, §1º, do CPC, in verbis: §1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º 

Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete 

ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já 

foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. Vale esclarecer que 

para que se configure a litispendência é necessária uma tríplice 

coincidência: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. In casu, a causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato 

e de direito, respectivamente) são idênticas nas duas ações, qual seja, a 

alegação de que esta disposto a quitar todo o débito que possui junta à 

Institucição, no entanto, a demandada se recusa a efetuar sua rematricula 

para que possa dar continuidade nos estudos, estando impedido de 

frequentar as aulas. Desta forma, descabida nova reapreciação da 

matéria, face o fenômeno da litispendência, incidindo à espécie na 

vedação das ações, à luz da teoria da substanciação. De acordo com o 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro extingue-se o 

processo sem o julgamento do mérito quando o Juiz acolher a alegação de 

perempção, litispendência ou de coisa julgada. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em razão 

da litispendência ao processo n. 1022163-89.2016.8.110041. CONDENO O 

REQUERENTE em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, I e art. 81 

ambos do CPC, fixando multa em 2% sobre o valor da causa, a serem 

pagos a favor da parte requerida. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO ainda o requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 

8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019402-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLENE ASSIS DE SOUZA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019402-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: ORLENE ASSIS DE SOUZA ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ORLENE ASSIS DE 

SOUZA ARRUDA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 02.05.2017, 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 documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10557818, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder 

no Polo passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da 

Documentação; III - Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta 

De Interesse De Agir; IV – Ausência Do Laudo IML – Descumprimento Do 

Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10797711, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 
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suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 162 de 606



“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 02.05.2017, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10797711, 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 (...) 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 25% Leve [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos 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, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 
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teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Membro 

Superior Esquerdo: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022568-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA SILVA LINS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022568-91.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOILSON DA SILVA LINS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOILSON DA SILVA 

LINS move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 31.12.2016, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 11034857, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Polo Passivo Para A 

Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Prévio – Ausência De Interesse 

De Agir; III – Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral; IV - Do 

Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais; V- Comprovante De Residência Em Nome De Terceiro – Ausência 

De Pressuposto De Constituição E De Desenvolvimento Valido E Regular 

Do Processo – Requisito Para Fixação De Foro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11128634, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. 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. DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 
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a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 31.12.2016, 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) 
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Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11128634, 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 25% Leve [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa 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, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% 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 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (31.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025492-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ALVES DOS 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025492-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOILSON ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOILSON ALVES DO 

SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 14.06.2017, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10644446, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse 

de Agir; III - Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Do 

Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental; V- Inépcia da inicial – 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10945892, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

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. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. O promovido 

aduz que inexiste causa de pedir, vez que a petição inicial é inepta porque 

não traz os elementos necessários para a constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. A petição inicial contém as características 

necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo autor, quais 

sejam, clareza e logicidade, estando em consonância com o disposto no 

art. 319 e incisos do CPC, não se me afigurando, in casu, qualquer das 
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hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. 

Insta observar, ainda, a respeito, que “a petição inicial só deve ser 

indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que 

impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª 

Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não 

conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso 

dos autos. Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto 

condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no 

ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada 

na inicial e a causa de pedir. No caso em tela existe coesão entre a 

pretensão e causa petendi, portanto REJEITO a preliminar de inépcia da 

inicial. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.06.2017, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10945892, a qual afirma 
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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 

Esquerdo. 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 Membro Inferior Direito 50% Médio Punho Direito 

75%Intenso [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu 

do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo 

conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação 

da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º 

incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 

- PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 7.256,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.06.2017) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 

do CPC. No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) 

autora (s) em sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a 

ausência de pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa 

da (s) parte (s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027431-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1027431-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SIRLEI PEREIRA DOS 

SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 29.04.2017, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10926605, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda 

para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – 

Necessidade/Adequação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10946982, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 169 de 606



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 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

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

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

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

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

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

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.04.2017, 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 
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amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10946982, 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 

Esquerdo Dedo Polegar Esquerdo Cotovelo Esquerdo (...) 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 Esquerdo 50% Média Dedo Polegar Esquerdo 50% Média 

Cotovelo Esquerdo 50% Média [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa 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 a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 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 Esquerdo: *70% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Dedo 

Polegar Esquerdo: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 - Cotovelo Esquerdo: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 8.100,00 DO 

REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega 

a parte autora que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

29.04.2017, resultando, em decorrência disso, invalidez permanente e 

gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 210,10 (duzentos dez dois mil 

e setecentos reais). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, 

§2º, os casos de reembolso médico em decorrência de acidente 

automobilístico. Confira-se: “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: 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. § 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).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Dos autos, 

verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade ante a prova 

do acidente automobilístico; e os recibos de pagamento, destinados à 

recuperação do autor quanto ao acidente sofrido. Desta feita, as provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos 

apresentados se referem ao acidente sofrido pela recorrida, inexistindo 

qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: TJMT – 2ª CCível 

– RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 

19/10/2011. Importante esclarecer ainda, que não se tratam de simples 

recibos, pois, gozam de presunção juris tantum do pagamento, uma vez 

que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo a seguradora o dever 

de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o 
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mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do 

art. 373 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou 

qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em 

consonância com o inciso II do mesmo artigo. 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 reembolso das despesas devidamente comprovadas, até o limite legal 

previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(29.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como a 

reembolsar a parte autora na importância de R$ 210,10 (duzentos e dez 

reais), relativos às despesas médicas, estipulado no art. 3º, inciso III, da 

Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de 

correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de 

mora de 1% a.m., desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2º do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018944-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018944-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALEXANDRE 

PEREIRA 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 06.10.2016, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10342277, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante A 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Da Necessidade De Realização 

De Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; IV- 

Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; V- Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10189316, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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 
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interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. 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. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.10.2016, 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 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10189316, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Direito. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Ombro Direito 75% Intenso [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 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 

(06.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021554-72.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021554-72.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 14.05.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10805068, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da 

Necessidade Da Inclusão Da Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro 

DPVAT S.A. Na Demanda; II - Da Inépcia Da Inicial - Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De 

Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF; III – Da Não 

Comprovação Do Pedido Administrativo E A Sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10855727, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 
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do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.05.2017, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10855727, 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 

Esquerdo (...) 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 
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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 Esquerdo 75% Intenso [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa 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, Intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% 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 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (14.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026905-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA BORGES ZANELLA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1026905-26.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: DEBORA REGINA BORGES ZANELLA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DEBORA 

REGINA BORGES ZANELLA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 24.06.2017, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10620533, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão Da Seguradora Líder 

No Polo Passivo; II- Da Ausência De Comprovação De Entrega Da 

Documentação; III- Da Ausência Do Requerimento Administrativo - Falta De 

Interesse De Agir; IV Da Ausência Do Laudo IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10942742, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 
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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. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO – 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 não 

lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

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

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

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

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência, 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. 333 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.06.2017, 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 
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mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10053599, 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): Pé 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 Pé Direito 25% LEVE. [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a vítima direito a 

50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% 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: -Pé Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 

*25% sobre R$ 1.350,00 = 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta cntavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020650-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020650-52.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: EVA MARIA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EVA MARIA DE LIMA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.05.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 10862434, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Do Consórcio Do 

Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II- Inépcia Da Inicial - Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir – 

Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF; III – Da Não 

Comprovação Do Pedido Administrativo E Sua Recusa. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10088614, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

– NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA 

RECUSA Aduz a requerida que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 
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indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.05.2017 , 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10088614, 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% Médio [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 
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transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Punho Direito: *25% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 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 

(16.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021515-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON VICENTE FELIPE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021515-75.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: VANILTON VICENTE FELIPE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VANILTON VICENTE 

FELIPE, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

11.05.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 10902097, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Da Necessidade Da Inclusão Da 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II- 

Inépcia Da Inicial - Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10865710, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 
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ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.05.2017, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10865710, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 
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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 

Esquerdo (...) 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 Esquerdo 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% 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 

SUPERIOR ESQUERDO: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (11.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023308-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILSON FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023308-83.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSEMILSON FRANCISCO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que foi expedido alvará para 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018431-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERNANDES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1018431-66.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: OSVALDO FERNANDES DO AMARAL 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que OSVALDO FERNANDO DO AMARAL, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 06.05.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10346329, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão 

Da Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Ausência do Laudo Do IML 

Descumprimento Do Art. 5° §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10519597, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 
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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 DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.05.2017, 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, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10519597, 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 do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância 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 (06.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023836-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DIAS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1023836-20.2016.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SISTEMA NACIONAL DE 

TRÂNSITO, SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: NOEL DIAS DE 

ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que NOEL DIAS DE ARRUDA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 30.09.2016, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

8052859, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Inépcia Da 

Inicial- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – 

Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 7645738, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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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 INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.09.2016, 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 
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Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 7645738, 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 

Esquerdo (...) 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 Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 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 

ESQUERDO: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (30.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004985-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1004985-93.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 188 de 606



GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: ALEX COSTA GOMES RÉU: 

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

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ALEX COSTA GOMES move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 30.10.2016, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9072348, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Retificação Da Autuação; II – 

Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais; III - Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir; 

IV – Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral; V – Ausência De 

Documentos Essenciais À Regulação. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

8673721, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

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

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

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

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

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

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO . Assevera a parte demandada que “[...] embora não 

elencados no rol dos documentos imprescindíveis à propositura da ação 

de cobrança do seguro dpvat, a apresentação de cópias do documento de 

cadastro no registro geral de pessoas físicas (rg) e do cadastro de 

pesoas físicas (cpf), é de suma importância para a seguradora requerida, 

que necessita desses documentos para proceder à regulação do sinistro 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a cópia da CNH 

apresentada pela demandante está legível. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
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Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.10.2016, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 8673721, 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 

Esquerdo . (...) 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 
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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 Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% 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 

SUPERIOR: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (30.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1000416-49.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: JOAQUIM 

DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JOAQUIM DA SILVA LIMA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 04.10.2016, 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 documentos. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 6839549, além 

de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora 

Líder no Polo passivo; II- Ausência De Requerimento Administrativo – Da 

Falta De Interesse De Agir; III – Ausência Do Laudo IML – Descumprimento 

Do Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 7974681, 

indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. - AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

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

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 
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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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.10.2016, 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 
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Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 7974681, 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 (...) 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% Médio [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% 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 

Superior Esquerdo: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (04.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022616-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BENITES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022616-50.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: MARCOS 

PAULO BENITES GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que M. P. B. G. menor, representado por 

seu genitor CLAUDINEI DA SILVA GOMES, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 06.04.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10758660, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão 

Da Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Da Ausência De Comprovação De 

Entrega Da Documentação; III - Da Ausência de Requerimento 

Administrativo – Ausência de Interesse de Agir; IV – Ausência De Nexo De 

Causalidade – Boletim De Ocorrência Sem Validade – Não Averiguação 

Dos Fatos; V – Ausência do Laudo Do IML Descumprimento Do Art. 5° §5º 

Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11153559, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 
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(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

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

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

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

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – AVERIGUAÇÃO DOS FATOS 

A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. 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 
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com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.04.2017, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11153559, 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 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 
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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 anatômica e/ou funcional completa 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, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% 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 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (06.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. Nos 

termos do artigo 178, II do Código de Processo Civil, conceda-se vista dos 

autos ao Ministério Público. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011629-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANUNCIO GONCALO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011629-52.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

ANUNCIO GONCALO MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANUNCIO GONÇALVES MORAES 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.02.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação Id:9145076, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- 

Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Da Ausência De 

Comprovação De Entrega Da Documentação; III - Da Ausência De 

Requerimento Administrativo – Falta De Interesse De Agir; III – Ausência Do 

Laudo Do IML Descumprimento Ao Art. 5° §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Id: 9619160, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

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

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

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

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 
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AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico, 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 transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.02.2017, 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 
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e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Id: 9619160, 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): Mão Direita. (...) 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 Mão Direita 50% Médio [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

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: -MÃO DIREITA: *70% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 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 (06.02.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031344-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MACHADO PESSOA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1031344-80.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

LEIDIANE MACHADO PESSOA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEIDIANE MACHADO PESSOA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.08.2017, 

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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11327711, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência De Requerimento 

Administrativo; III- Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro 
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Cia De Seguros Gerais- Devolução – Pendencia Documental; IV 

-Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11490259, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

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 REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

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

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
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automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.08.2017, 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 

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11490259, 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 

Esquerdo. (...) 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 
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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 Esquerdo 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% 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 

Superior Esquerdo: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (13.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003528-89.2018.8.11.0041

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)

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003528-89.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Recolhidas as custas, 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Embora haja 

manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, 

indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 03/09/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021925-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTANIO VIEIRA DE FREITAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021925-36.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: OTANIO VIEIRA DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que OTANIO VIEIRA DE 

FREITAS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 20.05.2017, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 11362360, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Lide – Da 

Necessidade Da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT 

S.A. Na Demanda; II - Da Necessidade De Realização De Pedido 

Adminis t rat ivo –Da Fal ta De Interesse Processual  – 

Necessidade/Adequação –Da Nova Orientação Do STJ. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11126755, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 
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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 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STJ. Alega a 

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

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

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

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

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.05.2017, 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: 
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“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

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

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

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11126755, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Ombro Esquerdo 50% Médio [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Ombro 

Esquerdo: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (20.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022706-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA ZANROSSO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022706-58.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: ALDINA ZANROSSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALDINA ZANROSSO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 
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suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.04.2017, 

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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11272467, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Data Do 

Acidente Automobilístico II - Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo 

passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação; III- 

Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta De Interesse De Agir; 

IV- Ausência Do Laudo IML – Descumprimento Do Art. 5º § 5º Da Lei 

6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11152510, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA DATA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO Da análise 

apurada do feito, verifica-se que a preliminar não merece prosperar, uma 

vez que os documentos que acompanham a inicial são suficientes para 

demonstrar a data do acidente, bem como o laudo pericial, o qual afirma 

que o sinistro ocorreu em 26.04.2017 Desse modo, observa-se que 

ocorreu um evidente erro material no momento de digitação, onde constou 

10.08.2016 ao invés de 26.04.2017, e conforme denota da referida 

preliminar, houve também o mesmo equivoco da parte requerida ao digitar 

a mesma data, não havendo causa de inépcia. Ante o exposto, REJEITO a 

preliminar suscitada. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

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

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

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

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

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

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

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

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 
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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. Resta sedimento pela jurisprudência pátria que o Boletim 

de Ocorrência não é documento imprescindível para a propositura da ação 

de cobrança de seguro obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) 

prova(s) que corrobore(m) a data do acidente de transito ensejador da 

demanda, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – 

DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – 

SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(...). Em caso de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de 

outras provas e documentos nos autos que comprovam que houve o 

acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse sinistro, o 

Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis, mesmo 

que o CNSP os exija para a regulação do sinistro”. (...). (Ap, 113901/2014, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)- BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. Não há necessidade do boletim de 

ocorrência ante a presença de outros documentos hábeis a comprovar o 

acidente de trânsito e o dano decorrente”. (TJ-MS - APL: 

00553288220128120001 MS 0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO 

E DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência 

não é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

podendo a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros 

documentos, tais como no caso, em que apresentaram os autores o 

atestado de óbito de seu genitor, acompanhado de informação prestada à 

Polícia Civil sobre o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 

MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

13/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

25/03/2014). Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 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 10.08.2016, 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 média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11152510, a qual afirma 
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que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Esquerdo. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Ombro Esquerdo 75% Intenso [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032171-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANAILSON DE SOUZA CAVALCANTI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1032171-91.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: JOSE ANAILSON DE SOUZA CAVALCANTI RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE 

ANAILSON DE SOUZA CAVALCANTI move em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.08.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11327780, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III – da 

ausência de requerimento administrativo; IV - Comprovante de Residência 

em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11498736, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável 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 
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ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

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

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

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

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

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

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

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

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

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

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

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

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

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

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. 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. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 
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salientar que o sinistro ocorreu em 18.08.2017, 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 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11498736, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Esquerdo. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Ombro Esquerdo 50% Média [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

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 
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citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 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 (18.08.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030739-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SALES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1030739-37.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

FELIPE SALES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FELIPE SALES DE ALMEIDA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.07.2017, 

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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11459875, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

Do Polo Passivo Para A Seguradora Líder; II - Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III- 

Ausência De Requerimento Administrativo; IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 11489809, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 
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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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. 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. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.07.2017, 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 
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parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11489809, 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): Tornozelo 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 Tornozelo Direito 50% Média. [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância 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 (22.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1025399-15.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

GABRIEL ALVES SOTELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GABRIEL ALVES SOTELO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.05.2017, 

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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Id: 

11335214, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

Do Polo Passivo Da Lide – Na Necessidade De Inclusão Da Seguradora 

Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II- Da 

Necessidade de Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Orientação Do STJ. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Id: 10945995, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 
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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 LIDE – NA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. Alega a seguradora 

ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente fls. 18/24. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.05.2017, 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) 
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Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10945995, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Direito (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Ombro Direito 75% Intensa [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75%% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta ee um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030744-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS 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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1030744-59.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

03.07.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 11331209, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- 

Da Ausência Do Requerimento Administrativo; III - Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; IV – 

Comprovante de Residência em nome de Terceiro – Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 11483383, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

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. AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO– REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. 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 282 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 283[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 
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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. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7349660 à 7349727. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.05.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11483383, a qual afirma 
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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 

Crâniofacial Ombro Esquerdo (...) 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 Crâniofacial 10% Residual Ombro Esquerdo 

75% Intensa [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu 

do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo 

conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação 

da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º 

incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo 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 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 a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Havendo Perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 -OMBRO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 3.881,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIAMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.05.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004122-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004122-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Recolhidas as custas, 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Embora haja 

manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, 

indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 03/09/2018 às 11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1006183-68.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

ALAN JHONE LEAO MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALAN JHONE LEÃO MOREIRA move 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.12.2016, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 8873715, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Da Ausência De 

Comprovação De Entrega Da Documentação; III - Da Ausência De 

Requerimento Administrativo – Falta De Interesse De Agir; III – Ausência Do 

Laudo Do IML Descumprimento Ao Art. 5° §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 8679417, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 
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Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.12.2016, 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 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 8679417, 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): Lesão Neurológica 

Estrutura Craniofacial (...) 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 
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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 Lesão Neurológica 10% Residual Estrutura 

Craniofacial 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo 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 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo 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 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, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 100% 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 

NEUROLÓGICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 -ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. 

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 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 (17.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 
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CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030817-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1030817-31.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

KLEBER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que KLEBER DA SILVA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.07.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11218452, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

Do Pólo Passivo Para A Seguradora Líder II- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir; IV – Principio Da 

Causalidade E A Sucumbência Autoral; V - Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11490130, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER . 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 
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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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

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. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 
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encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.07.2017, 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 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11490130, 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): Joelho 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 Joelho Direito 75% Intenso [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, terá a vítima 
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direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (23.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020145-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME (RÉU)

THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020145-27.2018.8.11.0041. AUTOR: PLENA 

COMERCIAL LTDA RÉU: THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME, THIAGO 

TEIXEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 24/09/2018 às 11h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749304 Nr: 1376-95.2012.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA FERNANDA PRATES SOARES 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAURA FERNANDA PRATES SOARES 

CRESTANI, Cpf: 84247614134, Rg: 11972793, Filiação: Índio Brasileiro S. 

Nunes e Darci Prates Nunes, data de nascimento: 18/12/1979, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, auxiliar administrativo / advogada. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória em que a Requerente alega 

ser credora da Requerida do valor de R$ 3.600,00 em virtude de contrato 

escolar referente ao ano letivo de 2007.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:“AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

requerida.Tendo em vista, que os processos não podem ficar paralisados 

por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade processual, por 

não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a publicação de 

editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por 

ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional De 

Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do NCPC quanto ao 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908112 Nr: 35617-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA MARIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO E 

TEOLOGIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO E 

TEOLOGIA LTDA EPP, CNPJ: 03293066000105. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Reparação por danos morais e 

materiais em virtude de a requerida não ter adimplido com o pagamento de 

um contrato de serviços educacionais, prestados pela Requerente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que a presente ação tramita 

há mais de 04 anos, e até o momento a parte requerente não logrou êxito 

na citação da parte requerida INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA LTDA EPP (correspondência devolvida às fls75, 83, 87 e 97), 

DEFIRO o pedido de fl.118, e determino a citação por edital, nos termos da 

decisão inicial (fl.73). Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, em atendimento ao princípio do contraditório, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL desta Comarca, para 

funcionar nestes autos como curador especial da parte executada, com 

fulcro no artigo 72, inciso II, do CPC. INTIME-SE o curador especial acerca 

da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente defesa ao 

pedido formulado. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de 

processo incluso na meta 2/2018 do CNJ. Vistos etc.Considerando que a 

presente ação tramita há mais de 04 anos, e até o momento a parte 

requerente não logrou êxito na citação da parte requerida INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TEOLOGIA LTDA EPP (correspondência 

devolvida às fls75, 83, 87 e 97), DEFIRO o pedido de fl.118, e determino a 

citação por edital, nos termos da decisão inicial (fl.73). Transcorrido in 

albis o prazo da citação sem a parte demandada se manifestar, em 

atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como curador 

especial da parte executada, com fulcro no artigo 72, inciso II, do CPC. 

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado. Intime-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2/2018 do CNJ.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729338 Nr: 25336-17.2011.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENI BARBOSA DE SENA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROZENI BARBOSA DE SENA SOUZA, 

Cpf: 38564424215, Rg: 0623628542, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. 

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 @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória que visa receber da 

Requerida débitos provenientes de Contrato de prestação de serviços 

escolares.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital das 

partes requeridas.Tendo em vista, que os processos não podem ficar 

paralisados por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade 

processual, por não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a 

publicação de editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como 

também por ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho 

Nacional De Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do 

NCPC quanto ao edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da arte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1313216 Nr: 11660-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA LETICIA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CENTRAL NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, constata-se que houve um equívoco na distribuição 

do petitório de fls. 04/06, pois, trata-se de Pedido de Cumprimento 

Definitivo de Sentença, que não possui a necessidade de autos 

autônomos.

 Dessa forma, DETERMINO o desentranhamento do petitório de fls.04/06 a 

fim de que seja juntado aos autos de nº 36548-59.2016.811.0041 (Cód. 

1161460), para o regular processamento.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

 P.R.I

Sem custas, em razão da distribuição indevida.

 Sem honorários, tendo em vista que não houve a angularização 
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processual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1109287 Nr: 14391-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBM, SUELI BUENO DA SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:7.394

 Vistos etc.

Comparece às fls. 161 a parte credora, concordando com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora (fls. 147/152).

Manifestação positiva do Ministério Público ao petitório, pugnando pelo 

deferimento do mesmo, conforme fls. 163.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Após o Trânsito em Julgado, determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância penhorada nos autos, mediante transferência 

para conta a ser indicada pela parte exequente, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 68/2018 do - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031697 Nr: 37629-77.2015.811.0041

 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: FABIANO BATISTA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810/MT, GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:21279/O, Lucas Rodrigues de Lima - OAB:23028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Ante o exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

Ação Monitória, o que faço para constituir em título executivo extrajudicial 

o valor de R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente ao saldo 

remanescente do contrato.Este valor deve ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, desde o vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir a partir da citação da 

embargante/requerida.CONDENO a parte requerida/embargante ao 

pagamento das custas processuais e 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. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado, 

arquive-se com a baixa nos autos, observando-se as formalidades de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836460 Nr: 41450-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEGDS, LARISSA GONÇALVES DA SILVA, JAKELINE 

PEREIRA CORREA, ECPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que o advogado SILENO REZENDE TAVARES fez carga dos 

autos código 836460 em 05/06/2018. Certifico mais que o mencionado 

advogado foi intimado para devolver os autos pelo DJE n.º 10290, 

publicado em 10/07/2018 e até a presente data não devolveu os autos 

para esta secretaria, motivo pelo qual faço apresentação da presente 

certidão e documentos para análise do Magistrado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1040824 Nr: 41989-55.2015.811.0041

 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: HOTEL CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARANTES E NOVAES SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO COTRIM 

MOREIRA - OAB:103.942/RJ

 Vistos etc.

DESIGNO o dia __03__/__10__/_18___, às _15:__00_ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1146727 Nr: 30315-46.2016.811.0041

 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: PERICLES BASTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOTÓS DA SILVA 

NEVES - OAB:143373/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MIGUEL GANTUS 

- OAB:153970, RODRIGO SILVA ALMEIDA - OAB:269737

 Vistos etc.

DESIGNO o dia __03__/__10__/_18___, às _15:__00_ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 420059 Nr: 6147-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCO COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ 
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S/A - TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar o 

pagamento da certidão de crédito, para que a mesma possa ser 

confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1158607 Nr: 35338-70.2016.811.0041

 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: DRAYTON COSTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 909679 Nr: 36605-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMILO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Restauração de Registro Civil ajuizado por ANTONIO 

CAMILO DE BRITO, onde requer a restauração do seu registro civil, que 

fora registrado na cidade de Jucurutu – RN.

Aduz a requerente que solicitou ao cartório do 2° Tabelionato de Notas e 

Ofício do Registro Civil de Jucurutu – RN a segunda via do seu registro de 

nascimento, entretanto, fora informado de que não foi encontrado no livro 

seu registro.

Oficiado o Cartório de Registro Civil, aportou aos autos a certidão de 

nascimento, objeto do pedido inicial.

É o relatório.

Decido.

Em análise dos autos, verifica-se às fls. 44/45 que a parte requerente 

obteve acesso a 2ª via da Certidão de Nascimento, documento este, objeto 

principal da presente lide.

O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A 

necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de que sem 

o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser 

satisfeita.

 Dessa forma, não demonstrada a ocorrência da pretensão resistida, bem 

como configurada a apresentação do documento perquerido, desaparece 

a utilidade do processamento da demanda e interesse de agir, ficando 

assim, configurada a ausência ao regular exercício do direito de ação.

Por todo exposto, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil 

e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, visto que inexiste 

interesse de agir na ação.

Sem custas por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita e sem honorários por serem incabíveis ao feito.

 Com o trânsito em julgado, 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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 923613 Nr: 45604-87.2014.811.0041

 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: VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos etc.

 Constatado a necessidade de produção de prova pericial postulada pela 

parte requerida, nomeio, desde já o profissional: DR. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM/MT – 2949, Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino nº 355, Bairro: Centro (65) 3624-9211, cel. (65) 9981 – 8057, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para depositá-los, 

no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 

94 e 95).

Depositado o valor da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação.

O perito judicial deverá apresentar o laudo 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 apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855066 Nr: 57562-07.2013.811.0041

 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: FIRMO ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMATEM - SOCIEDADE MATOGROSSENSE 

DE EMPREENDIMENTOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a 

inexigibilidade do débito da “taxa de manutenção/limpeza” dos anos 2010 e 

2011, referente ao contrato de concessão do jazigo definitivo firmado 

entre as partes.Considerando que a parte requerida decaiu em parte 

mínima do pedido, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 

86, parágrafo único, do CPC, sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. 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. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de julho de 2018.Gilberto Lopes 
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BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 744243 Nr: 41272-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACEDO DE CASTRO E CASTRO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SP2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente Medida Cautelar para tornar definitiva a tutela 

deferida em sede recursal, e por consequência, CONDENO à demandada, 

ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os 

honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 

85 do CPC, arbitro em 10% do valor da causa.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, translade-se cópia para a ação principal, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 889448 Nr: 22869-60.2014.811.0041

 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: JESSYKA WANESSA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

LTDA - ME, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:20-949-A, WELTON RICALDES DA SILVA 

- OAB:8375/MT

 Considerando a ausência de pretensão resistida a tese defendida pelo 

demandado, DEIXO de condenar em honorários advocatícios referentes à 

denunciação à lide. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 904509 Nr: 33198-34.2014.811.0041

 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: ITALIA ELENA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER VALDINETE DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONIQUE ABREU GAMA - 

OAB:12716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOCK CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:6.091/MT, OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 “CONDENO ainda a requerida ao pagamento da taxa de condomínio já 

paga pela autora no valor de R$ 4.265,00 (quatro mil duzentos e sessenta 

e cinco reais) além das vincendas até a desocupação, tal valor deverá ser 

atualizado pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso, e acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês a contar da citação”. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1315219 Nr: 12012-13.2018.811.0041

 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: ALINE LIMA DA SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VIEIRA - OAB:8.182/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com fundamento no artigo 145, parágrafo primeiro do CPC, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação, por motivo de foro 

íntimo.

Para melhor identificação, coloque no dorso dos autos, duas tarjas 

vermelhas, conforme determina o item 2.3.21 da CNGC.

Remeta-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897942 Nr: 28256-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO CORREA 

RIBEIRO - OAB:7.991/MT, PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI - 

OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DA SILVA CHAGAS 

PINTO - OAB:327.645, ELISANDRA QUELLEN DE SUZA - OAB:18.213, 

JACKSON FRANCEISCO COLETA COUTINHO - OAB:MS 10044, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, ROSILENE MARCELO - 

OAB:8.886/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos às fls. 360, requerendo a dilação 

do prazo de 10 dias, para comprovar que efetuou, voluntariamente, o 

pagamento da obrigação.

Em consulta ao sistema da conta única, verifica-se a existência de 

depósito realizado pela executada (fls. 362/362-v).

Diante disso, defiro o pedido de dilação do prazo postulado e determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após transito em julgado, em caso de anuência, determino a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ.

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949093 Nr: 59736-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBAA, REGIANE BONDEZAN ARAGÃO

 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

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

A parte executada comparece aos autos às fl. 144/148 comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da condenação.
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Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 915186 Nr: 40313-09.2014.811.0041

 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: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S A DA SILVA COMERCIO DE OCULOS E 

RELOGIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO 

NOGUEIRA - OAB:120.173 OAB/RJ, JULIANA CASTRO - OAB:113.679 

OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as pesquisas INFOJUD já foram colacionadas aos autos 

de fls. 83 e 92, INTIME-SE a autora a fim de que dê efetivo andamento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, uma vez que se 

trata de processo incluso na Meta 2 do CNJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 749438 Nr: 803-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, ROBSON SANTOS ASCENÇÃO - 

OAB:231054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA TELLES - 

OAB:249619/SP, WENDEL ALVES NUNES - OAB:316045/SP

 Vistos etc.

Comparece aos autos BANCO BRADESCO S/A, por meio de petitório de 

fls. 79/92 alegando que o Veículo VW/19.320 CLC TT, Placa NJG4094, 

Chassi 9BW9J82749R905935, Renavam 00134180518, Ano De 

Fabricação 2008/2009, Cor VERMELHA, foi alienado fiduciariamente em 

seu favor, sendo a instituição financeira, portanto, sua real proprietária.

Aduz ainda que o veículo foi objeto de um bloqueio RENAJUD determinado 

por este Juízo, porém, o bem alienado não pode ser objeto de constrição, 

por não pertencer ao patrimônio do possuidor direto do bem, no caso o 

réu. Por tais razões, requereu o levantamento da penhora e o desbloqueio 

do veiculo com expedição do oficio ao DETRAN ou através do sistema 

RENAJUD, uma vez que o bloqueio esta prejudicando a revenda do bem.

Diante dos documentos apresentados e comprovado a qualidade de 

credora fiduciária, DEFIRO o pedido da terceira interessada, Banco 

Bradesco S/A, para que se proceda com a baixa da restrição do veículo 

VW/19.320 CLC TT, placa NJG4094, RENAVAM 00134180518, Ano De 

Fabricação 2008/2009, Cor VERMELHA, inserida anteriormente via 

RENAJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para baixa via Renajud.

No mais, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810268 Nr: 16770-11.2013.811.0041

 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: MBDSF, ELISANGELA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS 

AURELIO SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos etc.

Cite-se o requerido nos demais endereços localizados via Bacenjud e 

Infojud de fls. 131/134.

No mais, cumpra-se em integra o decisório de fls. 128/129.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795052 Nr: 1379-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, BIANCA AUXILIADORA S. T. 

MARQUETTI - OAB:11.511, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

DANIELLE COSTA MARQUES DE ARRUDA - OAB:12820/MT, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Impulsiono os autos intimando a parte executada MRV para indicar os 

dados bancários completos para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1021117 Nr: 32482-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE NASCIMENTO NEVES

 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: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará, no prazo de 05( cinco) dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008413-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIVINO DE CAMPOS FILHO OAB - 040.458.031-90 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008413-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIELY VITORIA DE CAMPOS MELO REPRESENTANTE: DOMINGOS 

DIVINO DE CAMPOS FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015046-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DIAS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015046-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VICTOR DIAS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/09/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015084-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015084-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAIZA JESUS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 26/09/2018, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho 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

 

Processo Judicial Eletrônico – 1001739-55.2018 Visto. Intime-se a ré para 

se manifestar sobre o pedido de ID 14266762, informando o 

descumprimento da liminar ID 13459219, em 24 (vinte e quatro) horas, 

desde já confirmado o descumprimento aplico a multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado da medida. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No mais, 

aguarde-se o decurso do prazo de resposta. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de julho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033893-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE ARAUJO JUNIOR (EXECUTADO)

MARINEY FATIMA NEVES (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

as correspondências devolvidas, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, informar os dados das 

partes requeridas, filiação, data de nascimento ( ID:12809559) para 

expedição de novos ofícios.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020300-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SLONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

JESSICA PETRONILA SOARES DE SOUSA (RÉU)

 

Visto. Terezinha Slongo ajuizou a presente Ação de Despejo c/c Cobrança 

de Aluguéis com pedido de Liminar em desfavor da Wanderlúcio Alves de 

Oliveira e Jéssica Petrolina Soares de Souza, ao argumento de que firmou 

Contrato de Locação Residencial com os réus, mas eles estão 

inadimplentes com o pagamento dos aluguéis desde setembro/2017, além 

dos encargos da locação, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para 

determinar a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale 

destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da 

medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O 

art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 228 de 606



despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 14068620) afirmando que a 

parte ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada (ID 

14071633), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, o 

deferimento da medida liminar está condicionado ao oferecimento de 

caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel 

poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o 

bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela parte autora, podendo ser 

ofertado o próprio imóvel, lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem 

acima. Designo o dia 17/09/2018, às 08h30min 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). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora comprovou ser idosa. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 76305 Nr: 19806-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ADIB HAGGE, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, BRUNO PAIVA FONSECA - OAB:18635/O, 

Gervasio Fernandes Cunha Filho - OAB:7.005-A/MT, LUCIANO 

PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - 

OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, SAIONARA 

MARI - OAB:5.225/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL 

HAGE - OAB:5703-MT

 Visto.

 O pedido de fl. 469 já foi outrora realizado (fl. 453) e atendido (fl. 466).

 Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de cinco dias.

 Nada sendo requerido, arquive-se até manifestação da parte interessada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141836 Nr: 28240-34.2016.811.0041

 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: FRANCINEIRA DOS SANTOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS DALLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGO DE ARRUDA 

COSTA - OAB:21.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:12.035-A/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 Código 1141836

Vistos.

Conforme determinado fl. 149, intime-se o advogado da requerida De 

Castro Supermercado para apresentar razões finais no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936840 Nr: 53027-98.2014.811.0041

 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: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA APARECIDA VIEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT

 Código 936840

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 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, 18 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028823 Nr: 36227-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DA CRUZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669A

 Código 1028823

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o documento novo 

apresentado pelo requerido à fl. 120, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

437, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me conclusos os 

autos para julgamento.

Cumpra-se.
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Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083083 Nr: 3005-65.2016.811.0041

 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: ADELINA MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por 

Adelina Marques de Souza em desfavor de Banco Panamericano S.A., e 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 6º c/c § 2º, do NCPC, entretanto, fica a 

exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

do art. 12, da Lei 1.060/50. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092620 Nr: 7341-15.2016.811.0041

 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: PAPC, RAFAEL PEREIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Materiais promovida por Pedro Arthur 

Pereira Correia, representado pelo irmão Rafael Pereira Correa em 

desfavor de Shopping Goiabeiras.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com base no artigo 85, 

§§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que 

ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Cuiabá, 18 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097093 Nr: 9346-10.2016.811.0041

 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: JONAS DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMARIS CRISTINA DE LIMA 

FARIA - OAB:18.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Obrigação de Fazer e Reparação Por Danos Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela promovida por Jonas da Silva Lima em desfavor 

de Americel S/A (Claro), atualmente Embratel TVSAT Telecomunicações 

Ltda (Claro TV), para determinar que a requerida exclua o nome do autor 

do cadastro de inadimplentes (fl.17).Considerando que cada litigante foi, 

em parte, vencedor e vencido, caberá a cada um deles o pagamento de 

50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, conforme disposto no artigo 86 do NCPC. Todavia, o autor ficará 

isento do pagamento por ser ele beneficiário da justiça gratuita.Certificado 

o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928367 Nr: 48433-41.2014.811.0041

 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: NEULA MAURA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO 

APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORAN ATAIDE BASSOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, Karla Karolina A. Dias Pompermayer - 

OAB:15.965 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274 - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS VINICIUS 

DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

48433-41.2014.811.0041, Protocolo 928367, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084852 Nr: 3754-82.2016.811.0041

 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: FABIO QUEIROZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Visto.

O requerido aduz à fl. 49 a existência de conexão com as ações de 

código 1084858, 1084861, 1084851, 1084849, verifica-se que as ações 

envolvem a mesma causa de pedir e pedido comum entre as ações e a 

decisão a ser lançada em uma consequentemente atingirá as outras, 

assim, devem-se reunir os processos para evitar decisões conflitantes ou 

contraditórias (art. 55, § 1º e 3º, NCPC).

Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação 

imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”, e no caso vertente, através de consulta pelo Sistema Apolo, 

verifica-se que a Ação de Indenização código 1084851, foi distribuída em 

primeiro lugar, ou seja, em 02.02.2016, às 11:34 horas, enquanto que 

estes autos em 02.02.2016, às 11:35 horas, assim, o juízo da 6ª Vara 

Cível da Capital é competente para apreciar e julgar os feitos conexos.

Desse modo, determino a remessa do processo para a 6ª Vara Cível da 

Capital da comarca de Cuiabá/MT, para ser apensado à ação de cód. 

1084851 que ali tramita.

Cumpra-se a ordem acima, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084858 Nr: 3757-37.2016.811.0041

 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: ALEXANDRE ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 
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OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Visto.

O requerido aduz à fl. 34 a existência de conexão com a ação de código 

1084851, verifica-se que as ações envolvem a mesma causa de pedir e 

pedido comum entre as ações e a decisão a ser lançada em uma 

consequentemente atingirá as outras, assim, devem-se reunir os 

processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 1º 

e 3º, NCPC).

Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação 

imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”, e no caso vertente, através de consulta pelo Sistema Apolo, 

verifica-se que a Ação de Indenização código 1084851, foi distribuída em 

primeiro lugar, ou seja, em 02.02.2016, às 11:34 horas, enquanto que 

estes autos em 02.02.2016, às 11:40 horas, assim, o juízo da 6ª Vara 

Cível da Capital é competente para apreciar e julgar os feitos conexos.

Desse modo, determino a remessa do processo para a 6ª Vara Cível da 

Capital da comarca de Cuiabá/MT, para ser apensado à ação de cód. 

1084851 que ali tramita.

Cumpra-se a ordem acima, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935216 Nr: 52144-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESIANO CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165

 Diante do exposto prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos 

valores pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra 

cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato 

para o encerramento da obra, março/2013, e o término da efetiva 

cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação 

de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir 

da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação. Considerando que o autor 

decaiu de parte mínima do pedido com relação as rés, Sistema Fácil 

Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI SPE Ltda. e Rodobens Negócios 

Imobiliários S.A.., condeno estas ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no 

que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Face a 

improcedência do pedido de devolução da taxa de corretagem, condeno o 

autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da ré, Rosa 

Imóveis Ltda., este fixo em 15% sobre o valor da causa, nos moldes dos 

artigos 85, § 2º c/c § 6º, do Novo Código de Processo Civil, entretanto por 

ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa sua exigibilidade nos 

termos do art. 98, §3º do NCPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1039747 Nr: 41475-05.2015.811.0041

 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: SINDICATO DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSOSINPAIG/MT, EDMUNDO CÉSAR CÍCERO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Código nº 1039747Vistos da lesão de direitos da personalidade. Seu 

conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma 

dolorosa sensação experimentada pela pessoa” (in Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383).Por fim, 

inexistem provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos 

suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade 

ou de causar danos de natureza psíquica à parte autora, passíveis de 

ressarcimento pecuniário.Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial por Sindicato da Área Instrumental do 

Governo do Estado de Mato Grosso – SINPAIG/MT em desfavor de NET 

Serviços de Comunicação S.A, para determinar a requerida a restabelecer 

o serviço de telefone (65 3052-3370) prestado ao autor, 

consequentemente confirmo a liminar deferida às fls. 60/61.E diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente ao pagamento 

integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com 

fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, ambos do NCPC, contudo, a parte 

que cabe a autora fica com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária 

da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049842 Nr: 46360-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE MOREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018442-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIKNOW SEBASTIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA OAB - CE26843 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id. 14252067). Assim, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013155-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI SILVA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 18/09/2018, às 11h30. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. 

DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986866 Nr: 17105-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS LUIZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 146, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Outrossim, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da 

petição de fls. 145/147, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995908 Nr: 21493-05.2015.811.0041

 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: FELIX HENRIGER CERQUEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

autos, com a finalidade de proceder à intimação das partes para no prazo 

de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entenderem de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1117565 Nr: 17724-52.2016.811.0041

 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: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA-ME, MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA, JCB DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Toshio Ohno - 

OAB:79.682 SP, Ines Papathanasiadis Ohno - OAB:268.418, JOÃO 

PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, Luiz Ricardo Ferraz Navarro - 

OAB:352.613, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 06/02/2019, 

às 16h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960247 Nr: 4926-93.2015.811.0041

 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: CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU, ANA AMÉLIA 

SALTON REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 06/02/2019, 

às 14h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960065 Nr: 4829-93.2015.811.0041

 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: MICHELE CRISTINA SACRE DE CAMPOS, CVL IMÓVEIS 

LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, MARISA MOCKER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RUEDA DOS SANTOS EPP, PABLO 

RUEDA DOS SANTOS, NÍVEA FERNANDA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Ludmilla de Moura Bouret - 

OAB/MT 8.476 - OAB:, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476 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.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119150 Nr: 18356-78.2016.811.0041

 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: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, ANA CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:86.844/OAB-MG, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12.574 OAB/MS, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:173.524/RJ, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 06/02/2019, 

às 15h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1096984 Nr: 9293-29.2016.811.0041

 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: EVANDRO WALTER MODESTO KOHLHASE, LUZIA DA 

SILVA RIBEIRO KOHLHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES S.A. , VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, MGARZON EUGENIO INTELIGENCIA 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Ubaldo Juveniz dos 
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Santos Júnior - OAB/SP 160.493 - OAB:, EDUARDO ANTUNES SEGATO 

- OAB:13.546, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13.546/MT, UBALDO 

JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 25/10/2018, 

às 16h30, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988267 Nr: 17780-22.2015.811.0041

 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: EDENILSO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 142, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996890 Nr: 22103-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY MIGUEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 178, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979917 Nr: 14065-69.2015.811.0041

 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: JOSÉ DIONES DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BERTANI - OAB:14501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 140 v°, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Outrossim, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da 

petição de fls. 139/140, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100241 Nr: 10642-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARINA`S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MASSAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME HENRIQUE RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:2.056/ES

 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.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 997346 Nr: 22329-75.2015.811.0041

 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: DANIEL DE OLIVEIRA MERRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 95/100, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169461 Nr: 39926-23.2016.811.0041

 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 HONORIO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez 

cano - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a juntada do laudo pericial às fls. 126/133 e tendo em vista o 

comprovante de depósito às fls. 124/125, expeça-se o competente alvará 

da quantia depositada em favor do Perito.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967967 Nr: 8280-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU DE BARROS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 161/162, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1185457 Nr: 45693-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI ANTONIO OLIBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 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.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023314-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E 

NAUTICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ROSANGELA VALENCIO MELGAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023314-90.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS 

AUTOMOTIVOS E NAUTICOS EIRELI - EPP, GILBERTO CORREA DA SILVA, 

ROSANGELA VALENCIO MELGAR Vistos etc.. Defiro a busca dos atuais 

endereços dos executados, procedendo por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que não obtive êxito (extratos em anexo). Desta feita, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se 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, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após, 

intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. 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. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2017. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021149-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON SORIANO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021149-02.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: EDISON SORIANO Vistos. Intimo a parte autora para, em 15 dias, 

comprovar o pagamento das custas processuais, já que a guia não traz 

autenticação e 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, sob 

pena de extinção. 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. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se o 

requerido, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014940-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014940-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: ISMAEL BATISTA RODRIGUES 

JUNIOR Vistos etc... Da análise dos autos, verifica-se a informação trazida 

pelo Banco de que as partes entabularam acordo para pagamento no 

prazo de 60 meses, porém, não recebeu a minuta assinada pelo devedor, 

razão pela qual, pugna pela suspensão do feito. Assim, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias acostar aos autos a minuta assinada 

por ambas as partes, sob pena de acolhimento do pleito de Id: 13948582 
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como pedido de desistência. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019897-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 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:

VALDECI DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019897-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: VALDECI DE 

SOUZA GOMES Vistos etc. Intimo o autor para esclarecer a razão do 

caminhão ter sido devolvido para AILTON SANTOS OLIVEIRA, quando o 

devedor é VALDECI DE SOUZA GOMES, trazendo em 15 dias, novo termo 

de devolução em nome do réu com firma reconhecida sob pena de 

aplicação de multa do artigo 77 do CPC, bem como, outras medidas 

enérgicas que o caso venha a determinar. CUIABÁ, 19 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028247-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (RÉU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028247-72.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME, JUSCELINA 

FRANCA NETA, THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR Vistos 

etc... Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligências de Ids 9886835 e 9886836. Consigne-se no mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037002-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

JULIO CEZAR SCHMIDT (EXECUTADO)

ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir conforme determina o Art. 914 § 1º, retificando os 

embargos à execução acostados a estes autos PJE, uma vez que a 

maneira correta de se proceder com a ação é distribuindo por associação 

e não peticionando dentro dos autos de execução. Art. 914. O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos.§ 1 Os embargos à execução serão o 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023002-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nestes autos requerendo o que entender de 

Direito, especialmente no tocante à citação do Requerido, o qual não foi 

encontrado no momento da apreensão. Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019170-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019170-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME Vistos... 

Procedo neste ato à anotação do advogado JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS no polo ativo da ação. Compulsando os autos, constato que o 

documento de cessão de crédito contido no ID 13950956 está incompleto, 

não comprovando a cessão do contrato nominado nestes autos. Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, acostar aos autos cópia 

completa do contrato de cessão, sob pena de extinção do feito, por ser 

ilegítima a parte autora. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037752-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 235 de 606



BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON EDMAR TETSUO FUJYAMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça 12151997, especialmente 

quanto a não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova 

tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, 

intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032625-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINIZ ALENCASTRO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032625-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DINIZ 

ALENCASTRO CORREA Vistos. Intimação da parte autora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos termo de restituição do 

veículo apreendido, para que seja possível a homologação do acordo de 

ID: 10933612, sob pena de extinção. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030674-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030674-42.2017.8.11.0041. AUTOR: EMERSON MARQUES 

COSTA RÉU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III 

- SPE LTDA. Vistos etc... Não obstante a petição de Id: 11010650, 

cumpra-se o determinado na decisão de Id: 10569417. Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000587-06.2017.8.11.0041

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:

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

CENTER MODAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher e comprovar o pagamento da guia de diligência do 

Oficial de Justiça. Para o devido cumprimento de mandados pelos Oficiais 

de Justiça lotados na Comarca de Cuiabá/MT, é necessária a devida 

observância ao Provimento n.14/2016-CGJ, ou seja, depositar a diligência 

para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, VEDADO O 

FORNECIMENTO DE MEIOS e COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000753-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO SORIANO (EXECUTADO)

COMERCIAL REFISA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça 11689504, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 
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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. Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037087-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BRITO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico que a Contestação de ID 12316815 é tempestiva. 2 

– Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar 

a contestação. Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021221-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SAO GERALDO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ NASSIMBENI DE JESUS (EXECUTADO)

FLAVIO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

EDNA FATIMA ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça 11983474, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000478-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE M. DE FREITAS MELO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça 14054493, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022457-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FRAGOSO MOREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça 9545335, especialmente quanto 

a não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 
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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. Cuiabá-MT, 19 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 838184 Nr: 42897-83.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA MATA E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar 

a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1163010 Nr: 37189-47.2016.811.0041

 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: VICTOR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SOFISA S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, LUIZ GUILHERME MENDES 

BARRETO - OAB:200.663/SP

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze ) dias contrarrazoar às 

fls. 315/329.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 267209 Nr: 856-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESIO FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito da Defensoria Pública, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que 

entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350834 Nr: 21416-40.2008.811.0041

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIJAMIM JOÃO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito da Defensoria Pública, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que 

entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 356674 Nr: 27163-68.2008.811.0041

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZEANO ADRIANO BERTOFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.337/PR, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Ante o pleito da Defensoria Pública, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que 

entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 405506 Nr: 37426-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE DE CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito da Defensoria Pública, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que 

entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914794 Nr: 40033-38.2014.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Ante o pleito da Defensoria Pública, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que 

entender de Direito.

 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.

Segue alvará conforme despacho anterior.

Intimo o Banco para solver os 50% concernente as custas processuais.

Transcorrido, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ.

Empós, arquivem-se com as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 99846 Nr: 14184-84.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A/CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO ANTONIO SEBE, SILMARA GALINDO 

SÉBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - OAB:OAB SP 

148.984, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT

 Nos termos do despacho de fls. 806/807, bem como, ante os cálculos de 

fls. 814/816, procedo a intimação das partes para: NO PRAZO COMUM DE 

15 (QUINZE)DIAS MANIFESTAREM-SE ACERCA DOS CÁLCULOS, BEM 

COMO, OS EXECUTADOS PARA EFETUAREM AO PAGAMENTO NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 128369 Nr: 15538-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:1516/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Nos termos da decisão de fls. 341, procedo INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS MANIFESTAREM-SE 

ACERCA DOS CÁLCULOS DE FLS. 356/361.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71060 Nr: 18969-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANERJ - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E 

INDUSTRIA S.A., Ricardo José Lopes Clemente, ANTONIO CARLOS 

CORREA FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SILVANA LEWISCH CARGNELUTTI - OAB:6394 B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco BANERJ – BANCO DO 

RIO DE JANEIRO S/A em face de AGROCISA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA S/A e outros, todos qualificados nos autos em referência.

Às fls. 3.300/3.304 foi aportado acordo no montante de R$4.000.000,00 

(quatro milhões de reais) à vista quanto às cédulas pignoratícias nº 

001453-RO, 001454-RO, 001421 – RO e 001420-RO, objeto da demanda, 

bem como avençaram o valor de R$2.758.621,00 (dois milhões, 

setecentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e vinte e um reais) a título 

de honorários advocatícios ao causídico do Banco.

Pugnaram ao final pela homologação do pacto, com a consequente 

extinção do feito após a informação da quitação da avença pelo Credor e 

posterior liberação das penhoras existentes sobre o imóvel matriculado 

sob o nº 661 do C. R. I de Lucas do Rio Verde-MT.

As partes renunciaram ao prazo recursal.

O exequente comprovou a incorporação do Banco Banerj pelo Itaú 

Unibanco S/A (fls. 3.305/3.318).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ante a comprovação da incorporação do Banerj pelo 

Banco Itaú (fls. 3.305/3.318), procedam-se às alterações necessárias no 

sistema Apolo e capa dos autos.

Por outro lado, vislumbrou-se dos autos que a causídica SILVANA 

LAWISCH CARGNELUTTI não trouxe aos autos a necessária 

procuração/substabelecimento, nem mesmo foi consignado no acordo 

quem são os representantes da empresa, assim, procedo à sua inclusão 

no sistema Apolo da causídica e, via de consequência, intimo-a para que 

traga aos autos os poderes para estar em juízo em nome da empresa 

devedora, no prazo de 15 dias.

Após, com a juntada dos documentos necessários (Procuração da 

empresa e/ou do causídico com poderes habilitado nos autos), 

retornem-me os autos conclusos para homologação da avença.

Sem prejuízo, tendo em vista o decurso do tempo, intime-se o Banco para 

que se manifeste acerca da eventual quitação integral do avençado.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015755-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de embargos à execução formulados por SAGA 

PANTANAL AUDI VEÍCULOS (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA) em face de ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, ambos qualificados nos 

autos. Compulsando os autos, nota-se a inexistência de instrumento 

procuratório outorgado pelo embargante às doutas causídicas LUIZA DE 

CAMARGO BORGES RIBEIRO e SELMA FERNANDES DA CUNHA (ID 

nº13544948), intimo-as para que tragam aos autos a necessária 

procuração para estarem em juízo em nome da embargante, no prazo de 

15 dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Com o decurso do 

prazo sem a manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações/extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014548-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014548-48.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em face de Enpa Engenharia e Parceria Ltda. A ação foi 

ajuizada aos 29 de agosto de 2016, visando a apreensão de 01 

motoniveladora Caterpillar, Modelo 140K, tendo sido a liminar deferida em 

1º de setembro de 2016 (Id: 1945514). Na petição de Id: 4444356 a 

empresa requerida se manifestou informando o deferimento da 

recuperação judicial, bem como pleiteando pela revogação da liminar, uma 

vez que o maquinário é essencial para a atividade laboral da empresa. 

Diante dessa informação a presente ação foi suspensa até 24 de 

fevereiro de 2017, sendo que após o prazo o Banco deveria se manifestar 

em 10 dias. Após o referido prazo, o autor pleiteou pelo prosseguimento 

da ação, porém, a devedora informou que havia pleiteado perante o juízo 
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recuperacional a prorrogação do prazo de blindagem até ulterior decisão 

do Juízo da 1ª Vara Cível, pugnando pela manutenção da suspensão do 

feito. O pedido da recuperanda foi acolhido no Juízo da recuperação, o 

que ensejou a suspensão do feito por mais 90 dias, desta feita, a presente 

ação foi suspensa até o dia 11/10/2017, devendo o autor se manifestar 

posteriormente em 15 dias (Id: 10102312). Na petição de Id: 10379352 a 

empresa pugnou pela manutenção da suspensão. Por sua vez, o Banco 

pleiteou pelo prosseguimento do feito na petição de Id: 10423566. A 

empresa informou na petição de Id: 10517272 que o Juízo recuperacional 

havia proferido decisão prorrogando o prazo de blindagem até deliberação 

do Plano de Recuperação Judicial, ou seja, até a realização da Assembleia 

Geral de Credores, contudo, na petição de Id: 12290004 o Banco pugnou 

pelo prosseguimento da ação. Na petição de Id: 12934285 a devedora 

pleiteou pelo indeferimento do pedido do autor, pois o bem é essencial à 

atividade da empresa recuperanda, e alternativamente pela declinação da 

competência ao Juízo recuperacional. Pois bem. É evidente que a 

finalidade da recuperação judicial é que a Empresa promova a sua 

reorganização e obtenha o fôlego necessário para se reerguer, todavia, 

ao ver deste Magistrado, se a presente ação (busca e apreensão) 

continuasse neste Juízo Especializado, a devedora poderia ver frustrado 

os objetivos da recuperação judicial (em trâmite no Juízo Universal), em 

prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores. Ademais, 

considerando-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme 

entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal 

da recuperação judicial/falimentar decidir sobre atos executivos ou 

constritivos dos bens de sociedade em recuperação e/ou falência e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe. Vejamos a mais abalizada 

jurisprudência pátria sobre o assunto: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVEDORA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA 

EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO, SOB 

PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS 

EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO 

UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Lei nº. 

9.514/97, diploma que, dentre outras providências, instituiu a alienação 

fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário o direito de ser 

imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, assegurando-se o prazo 

de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel. 2. Entretanto, 

encontrando-se a devedora fiduciária em recuperação judicial, e havendo 

expressa decisão proferida no Juízo em que se processa a recuperação, 

impedindo a consolidação dos bens imóveis gravados com alienação 

fiduciária, nas mãos da instituição financeira credora, impõe-se a 

cassação da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse 

alusiva aos bens, sob pena de tumulto e confusão processual. 3. 

Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº. 11.101/05 

excepcione da recuperação judicial os credores titulares da posição de 

proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se descabida a concessão 

de medida liminar de reintegração de posse que inviabiliza o exercício das 

atividades da empresa e frustra, por completo, a recuperação judicial que 

lhe foi concedida, notadamente se deferida dentro do prazo de suspensão 

a que alude a norma do §4º do artigo 6º do referido diploma. 4. O colendo 

Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no 

sentido de que compete ao Juízo universal da recuperação judicial decidir 

sobre atos executivos ou constritivos dos bens de sociedade em 

recuperação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0637.17.002027-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018) TJMT. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO 

ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO BEM, ATRAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONFLITO 

PROCEDENTE. A competência do juízo da Recuperação Judicial se dá pela 

atração de todas as causas conexas capazes de atingir o patrimônio da 

recuperanda, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois o 

exame da essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa 

deve ser feito pelo juízo que reúne todas as informações sobe a real 

situação dos bens da empresa. Esta foi a orientação jurídica traçada pelo 

STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 128.618/MT. Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão. (RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA 

MARIA POSSAS DE CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA 

ANTERIORMENTE - ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA 

EMPRESA - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - 

HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno processual que a matéria trazida 

no recurso não foi apreciada anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar 

de intempestividade. Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se 

processa a recuperação judicial, a competência para exercer o controle 

sobre atos executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, as ações e 

execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo os 

respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual foram 

originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - A jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 

"consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas 

pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela 

apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). - É necessário 

cautela na determinação de constrições. Não devem ser realizados atos 

que excluam parte do patrimônio do devedor, de forma individual, em cada 

uma das execuções promovidas em seu desfavor, sendo competente 

para tanto o juízo falimentar, sob pena de prejudicar a Recuperação 

Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.746341-2/049, 

Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/04/0018, publicação da súmula em 23/04/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - 

JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018733-61.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA QUEIROZ MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018733-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JESSICA QUEIROZ MOURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Relata a autora que em 

14 de março de 2018 recebeu em sua residência um comunicado do 

Serasa Experian onde consta um suposto débito no valor de R$ 84.667,87 

em seu nome junto ao requerido. Porém, a autora não reconhece esse 

débito, haja vista que abriu a conta no Banco do Brasil exclusivamente 

para obter crédito de financiamento estudantil (FIES), razão pela qual, 

pleiteia pela concessão de tutela de urgência para que o Banco promova a 

retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e posterior 

declaração de inexistência de débito com condenação do Banco ao 

pagamento de R$ 38.160,00 a título de danos morais. Em que pese ser o 

requerido instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o posicionamento do E. 

TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO 

BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria 

em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de indenização 

por repetição de indébito, a competência para o processamento é da Vara 

Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – 

ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; 

Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste 

modo, ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza 

tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo 

à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021419-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 

1021419-26.2018.8.11.0041. AUTOR: CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc... Em consulta ao sistema PJE, 

verifica-se a existência de uma ação de busca e apreensão envolvendo 

as mesmas partes que tramita perante a 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, a qual tem por objeto o mesmo contrato que ampara este feito 

(autos n° 1013198-54.2018.8.11.0041). Desta feita, mister se faz 

averiguar a conexão, que se dá diante de a identidade de causa de pedir, 

já que discutidas em ambas a mesma relação jurídica, sendo de interesse 

público o trâmite em conjunto, com fito de evitar a prolação de decisões 

conflitantes. A referida ação de busca e apreensão foi distribuída em 16 

de maio de 2018, enquanto a presente ação foi distribuída em 16 de julho 

de 2018, deixando a questão da duplicidade de ação com fito de escolher 

o juízo natural a cargo do juiz competente. Desta feita, na forma do artigo 

59, que determina, independente da Comarca em que distribuído o 

processo, que “O registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”, declino minha competência e determino a remessa deste 

feito à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 

1021436-62.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE JUNIOR SANTOS SILVA RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos etc... Em consulta ao sistema PJE, verifica-se a 

existência de uma ação de busca e apreensão envolvendo as mesmas 

partes que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, a 

qual tem por objeto o mesmo contrato que ampara este feito (autos n° 

1009503-92.2018.8.11.0041). Desta feita, mister se faz averiguar a 

conexão, que se dá diante de a identidade de causa de pedir, já que 

discutidas em ambas a mesma relação jurídica, sendo de interesse público 

o trâmite em conjunto, com fito de evitar a prolação de decisões 

conflitantes. A referida ação de busca e apreensão foi distribuída em 11 

de abril de 2018, enquanto a presente ação foi distribuída em 16 de julho 

de 2018. Desta feita, na forma do artigo 59, que determina, independente 

da Comarca em que distribuído o processo, que “O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, declino minha 

competência e determino a remessa deste feito à 2ª Vara Especializada 

em Direito Bancário desta Capital, com as anotações e baixas devidas 

nesse Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020500-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEVINO SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020500-37.2018.8.11.0041. AUTOR: WALDEVINO SANTOS DE OLIVEIRA 

RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc... Relata o 

autor que tentou obter empréstimo junto à Caixa Econômica devido a sua 

situação financeira complicada, ocasião em que foi informado acerca da 

existência de uma anotação no Serasa Experian inserida pelo requerido, 

porém, o autor desconhece essa operação. Desta feita, por não obter 

resolução por via administrativa, o autor ajuizou ação em desfavor do 

Banco Losango, a qual tramitou no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, 

porém, com a contestação o requerido apresentou uma Cédula de Crédito 

Bancário supostamente assinada pelo devedor, o que ensejou a 

improcedência da ação. Em sede de recurso, a Turma Recursal, provendo 

o recurso, extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender 

necessária a realização de perícia, haja vista a nítida diferença entre as 
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assinaturas da Cédula de Crédito Bancário e da procuração e documento 

pessoal do autor, o que ensejou a interposição da presente ação. Em que 

pese ser o requerido instituição financeira, tem-se que, consoante fixado 

no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019249-81.2018.8.11.0041

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:

MAX LUIS DE ARRUDA (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 9 2 4 9 - 8 1 . 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: MAX LUIS DE 

ARRUDA Vistos... Procedo neste ato a anotação da advogada MARIA 

LUCILIA GOMES no polo ativo da ação. Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em face de MAX LUIS DE ARRUDA. Em pesquisa ao 

Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de busca e 

apreensão n° 1005761-59.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 07 de março de 

2017 e extinta aos 12 de julho de 2018, sem resolução do mérito, por 

desistência. Desta feita, verifica-se que a competência para processar e 

julgar a presente ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020598-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020598-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES Vistos... Procedo 

neste ato a anotação do advogado ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA no 

polo ativo da ação. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo NISSAN MARCH, placa: QBV-3845 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 
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fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14122465. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020741-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020741-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME Vistos... Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo TOYOTA HILUX, 

placa: QCB-7838 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no IDs 14152410 e 

14152414. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como o pedido de inclusão da 

presente busca e apreensão no RENAVAM por meio do sistema 

RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 
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necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020743-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020743-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE Vistos... Compulsando os autos, 

verifico que o contrato de ID 14126211 encontra-se em tamanho reduzido, 

portanto, intimo a autora para, no prazo de 15 dias, acostar aos autos 

cópia do contrato em tamanho comum. APÓS O CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO RETRO, proceda-se como abaixo segue: Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

RENAULT SANDERO, placa: HEE-5475 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no IDs 14152078 e 

14152080. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como a inclusão da presente 

busca e apreensão no RENAVAM por meio do sistema RENAJUD. Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021923-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI VICENTE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021923-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: IVANI VICENTE PEREIRA Vistos etc... Em consulta ao 

sistema PJE, verificou-se a existência de uma primeira Ação de Busca e 

Apreensão que discute o mesmo contrato que ampara a presente ação 

(código 853139), que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Especializada em 
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Direito Bancário. Desta feita, de acordo com o artigo 286, inciso II do CPC, 

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; Assim, considerando que a primeira ação foi distribuída 

em 10 de novembro de 2016, e extinta sem resolução do mérito em 14 de 

dezembro de 2016, nos termos do artigo 286, o ajuizamento de idêntica 

demanda deveria ter sido realizado perante o juízo onde ocorreu a 

propositura da primeira, ainda que o objeto da segunda demanda seja mais 

amplo que o da primeira. Posto isso, declino minha competência para 

processar e julgar a presente demanda, e determino a remessa deste feito 

à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000966-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DA SILVA PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000966-10.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO RODOBENS 

S.A. EXECUTADO: RUBENS DA SILVA PEREIRA FILHO Vistos... Consta no 

ID 11537850, a determinação de redistribuição deste feito para esse juízo, 

já que lide aborda questões referentes a operações realizadas por 

instituição financeira, subordinadas à fiscalização do Banco Central. 

Primeiramente procedo à anotação do advogado JEFERSON ALEX 

SALVIATO no polo ativo da ação. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

quando o autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 11564623, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o 

pedido de debloqueio do veículo com a exclusão da presente ação do 

RENAVAM por meio do sistema RENAJUD, tendo em vista que inexiste 

determinação judicial nesse sentido. Ademais, constato que não houve 

recolhimento das custas processuais, razão pela qual, intimo o requerente 

para solvê-las em 15 dias. Em caso de descumprimento, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026377-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DIAVAN DE ANDRADE (EXECUTADO)

REGINA CECILIA DIAVAN DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026377-89.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: DIEGO DIAVAN DE ANDRADE, REGINA CECILIA DIAVAN 

DE ANDRADE Vistos etc... Da análise dos autos, verifica-se que as partes 

apresentaram acordo de Id: 11092329, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito. Vê-se que o pagamento foi efetuado à 

vista na data de 16/11/2017, tendo sido o termo de acordo protocolado em 

12/12/2017, não havendo dúvida que o Banco protocolou após o 

recebimento de seu crédito. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido". Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta Ação de Execução de 

Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de expedição de 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que procedam as baixas 

das anotações nos nomes dos executados, mesmo que firmado em 

conjunto, não cria obrigação ao judiciário de solver atos perpetrados pelas 

partes, portanto, indefiro. Ante a desistência do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029720-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LUZIA ROMA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029720-93.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MICHELLE LUZIA ROMA DE ALMEIDA Vistos etc... Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de Id: 10557201 JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 

911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a desistência 

ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

Com efeito, em consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de outra 

ação de busca e apreensão ajuizada em 22/02/2018 que tramita perante a 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário. Desta feita, na forma do artigo 

59, que determina, independente da Comarca em que distribuído o 

processo, que “O registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancár io sol ic i tando a remessa dos autos PJE n° 

1004107-37.2018.8.11.0041 a este juízo, para análise e deliberações. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004081-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004081-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JUSSARA DA 

CRUZ BARROS FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Trata-se de 

Ação de Revisão de Contrato de Com Pedido Liminar ajuizada por 
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JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO em face de BANCO PAN S.A, 

ambos qualificados nos autos em referência. O autor ajuizou esta ação 

visando a revisão do contrato firmado com a parte requerida, no entanto, 

ao ser despachada a inicial, constatou-se a ausência da quantificação do 

valor incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC., 

motivo pelo qual foi concedido o prazo de 15 dias para emenda sob pena 

de extinção. Contudo, conforme certidão de ID: 14229931, observa-se que 

apesar de ciente de tal determinação e da admoestação, manteve-se 

inerte. Desta feita, ante a ausência de requisito imprescindível a 

propositura da ação, a extinção é medida que se impõe. 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, TJ-MT) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA esta Ação de Revisão de Contrato de Com Pedido Liminar 

ajuizada por JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO em face de 

BANCO PAN S.A, o que faço com amparo legal no art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. CUIABÁ, 18 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035953-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PAPA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035953-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NILSON PAPA DA SILVA 

Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 11915966, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição 

judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035936-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COLOR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035936-70.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: PANTANAL COLOR EIRELI - ME Vistos. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 11915966, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. No mais, constato que não foi recolhida as 

custas processuais, motivo pelo qual, intimo o requerente para solvê-las 

em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. Gestor nos moldes das 

orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com 

as devidas anotações. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035890-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SOARES E SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035890-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CAMILA SOARES E SOUSA Vistos. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 11915966, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos 

restritivos oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao 

Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. No mais, constato que não foi 

recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o requerente 

para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. Gestor nos 

moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu 

crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033957-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033957-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE DOS 

SANTOS AMORIM Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

13213879, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. No mais, intimo o autor para solver as custas processuais 

no valor real da causa R$18.294,94 em 15 dias. Em caso de inércia, 

proceda-se o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1034276-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA OAB - SP101180 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA APARECIDA DA COSTA (REQUERIDO)

SILVIO APARECIDO FIDELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034276-41.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: SILVIO APARECIDO FIDELIS, 

LUIZA APARECIDA DA COSTA Tratam-se os autos de ação de notificação 

judicial interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de 

SILVIO APARECIDO FIDELIS e LUIZA APARECIDA DA COSTA FIDELIS, 

ambos qualificados nos autos em referência. Da análise da exordial na 

data de 24 de novembro de 2017, verificou-se a ausência do recolhimento 

de custas iniciais, razão pela qual foi o requerente intimado para 

regularizar em 15 dias, sob pena de extinção do feito. Contudo, mesmo 

devidamente intimado, conforme vislumbra-se da certidão de Id. 14226263 

até a presente data não houve cumprimento da determinação judicial. 

Desta feita, o indeferimento da inicial e a extinção do feito é a medida que 

se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) “GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido indeferido 

reiterado nesta instância Indeferimento, ante a falta de comprovação da 

escassez financeira Recurso não provido. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO Indeferimento da petição inicial por falta de recolhimento das 

custas iniciais Autor que foi devidamente intimado para o ato, 

permanecendo, porém, inerte Extinção do processo Cabimento, ante o 

estabelecido pelo art. 284, parágrafo único, do CPC Sentença mantida 

Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 01922390820128260100 SP 

0192239-08.2012.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/04/2014) Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO a petição inicial e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

ação de notificação judicial, com fulcro no artigo 485, inciso I, c/c 321, § 

único do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, intime-se o autor 

para solver as custas em 15 dias e não o fazendo, proceda-se conforme 

orientação da CGJ e em seguida arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032726-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032726-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOSE VIEIRA COSTA Vistos. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 12802908, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto 

ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032847-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032847-39.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: ALBERTINA GONCALVES DA SILVA Vistos. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de Id: 12383540 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto 

Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a 

desistência ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Com efeito, em consulta ao sistema PJE, verifica-se a 

existência de outra ação de busca e apreensão ajuizada em 17/04/2018 

que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário. Desta 

feita, na forma do artigo 59, que determina, independente da Comarca em 

que distribuído o processo, que “O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo”, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário solicitando a remessa dos autos PJE n° 

1010174-18.2018.8.11.0041 a este juízo para análise e deliberações. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032773-82.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE RUFINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032773-82.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: BERNADETE RUFINA DA SILVA Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID. 12055430, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do 

veículo, indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034852-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUMYHARA LEITE DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034852-34.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: SUMYHARA LEITE DE MATOS Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID. 11601843, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004262-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR SENFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004262-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: AUGUSTO 

CESAR SENFF Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

12435364, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, bem 

como restrições no SERASA faço constar que não há determinação 

judicial nesse sentido. Após o transito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037311-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO MARTINS SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037311-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: LUIZ FERNANDO MARTINS SOUSA Vistos. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 13213879, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição 

judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029722-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA BRAGA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029722-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: JULIANA BRAGA DA SILVA Vistos etc... 

Denota-se no ID10486106 consta sentença como lançada, porém, sem 

conteúdo, portanto, lanço-a nesta oportunidade. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 
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nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de Id: 10559141 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Ante a desistência ao prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de julho 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

EDUARDO SILVA NAVARRO OAB - SP246261 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024765-19.2017.8.11.0041. AUTOR: HIGOR CARLOS 

GONCALVES RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA JURISDICIONAL ajuizada por HIGOR CARLOS GONÇALVES em 

face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que firmaram as partes um contrato de 

financiamento, destinado a aquisição de um veículo VW Saveiro, placa 

OBO4762, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição 

financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, 

mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a limitação 

dos juros remuneratórios à taxa de mercado; - o afastamento da prática 

de capitalização de juros, suscitando a inconstitucionalidade da Medida 

Provisória que a instituiu e o uso do Método Gauss, em detrimento da 

Tabela Price; - o expurgo da comissão de permanência, que não pode 

cumular com outros encargos; - ser restituído da cobrança indevida a título 

de IOF em R$ 474,42, seguro em R$ 1.262,97, despesa do emitente em R$ 

170,00 e tarifa de cadastro em R$ 495,00, além da taxa de boleto e de 

emissão de crédito; - a repetição do indébito; - em antecipação de tutela, a 

autorização para consignação da parcela no valor que entende devido ou 

pelo valor de face; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 12.848,64 e acostou os documentos Id. 

9392119 a 9392238. Na decisão Id. 9564237 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e 

designada audiência. O réu foi citado Id. 10416319 e em contestação Id. 

10535405 aduz que: - está superada a tese de limitação constitucional ou 

legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - a 

capitalização de juros possui respaldo legal; - é lícita a incidência da 

comissão de permanência, sendo regulares os encargos moratórios 

entabulados; - as taxas e tarifas administrativas praticadas possuem 

autorização legal, discorrendo sobre a tarifa de cadastro e o IOF; - não 

estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando 

desacertada a pretensão de indenização por danos morais; - não se fala 

em repetição do indébito; - não estão presentes os requisitos da tutela 

antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título; - não se aplica a 

inversão do ônus da prova; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. No 

documento Id. 12992962 foi certificado o decurso de prazo sem 

apresentação de impugnação à contestação. Aberta a audiência 

designada, diante de a ausência de ambas as partes, foi fixada a multa 

disposta no art. 334, § 8º do CPC (Id. 11580407). É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Pretende o autor, por meio desta ação, a revisão do 

contrato de financiamento firmado entre as partes aos 22/07/2013, 

acostado aos autos tanto pelo autor com a peça vestibular (Id. 9392165 e 

seguintes), como pelo réu com a contestação (Id. 10535471 e seguintes). 

Conquanto o réu refute o pleito de inversão do ônus da prova, tem-se que, 

não obstante reste inquestionável a aplicação das normas de proteção e 

defesa do consumidor à relação entre as partes, na forma da Súmula 

297/STJ, a documentação coligida aos autos mostra-se suficiente ao 

deslinde do feito, de modo que não há o que se discutir a respeito. Assim, 

passo ao exame do mérito. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteia o 

autor pela redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. 

Quanto a este tema, impende considerar que está pacificado o 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do 

Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei 

da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 

revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se 

fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante 

consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 

382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 

1.061.530-R. No entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de 

Justiça vem fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a 

taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em 

operações da mesma espécie. Neste sentido é o posicionamento firmado 

pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em Recurso 

Repetitivo: “BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO 

REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O 

PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - 

JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A 

MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos 

contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o 

montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no 

respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve 

limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada 

pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - 

Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição 

da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 

19/05/2010) No caso dos autos, percebe-se que há abusividade dos juros 

firmados pelo Banco, posto que consta que contratualmente foi estipulado 

em 20,41% ao ano, enquanto a taxa média de mercado apurada pelo 

BACEN em operações da mesma espécie no mesmo período era de 

16,95% ao ano. Levando-se em conta que a taxa média apontada pelo 

Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator de tabelamento, 

e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada pelas instituições 

financeiras no período, por encontrar-se pactuado em patamar muito 

próximo, tenho que não há o que ser alterado, já que não demonstrada 

prática abusiva pelo Banco. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Afirma o 

autor a inconstitucionalidade da Medida Provisória que regulamentou a 

capitalização de juros, tratando-se de prática vedada em nosso 

ordenamento. Em que pese a alegação de que juros capitalizados 

aumentam demasiadamente a dívida, devendo ser afastados, com a 

declaração da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1963/00 e 

2.170-36/2001, há de se ter em vista que a EC nº 40/03 determinou 

expressamente a desnecessidade de lei complementar única e específica 

para disciplinar todo o sistema financeiro nacional, estabelecendo, 

entretanto, no caput do art. 192, CR/88, que este será regulado por lei 

complementar, nos moldes do princípio da reserva legal. Todavia, esta 

exigência para tratamento via lei complementar refere-se à 

regulamentação estrutural do sistema financeiro nacional, suas regras não 

estão vinculadas a este sistema legal, razão pela qual não se fala em 

inconstitucionalidade da Lei 10.931/04. Nesse sentido: “CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA CÍVEL E COMERCIAL. RELAÇÃO ENTRE 

PARTICULARES. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI 

10.931/2004. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. - Não é 

inconstitucional a Lei 10.931/2004 que instituiu a cédula de crédito 

bancário, ao fundamento de que a matéria nela versada exigiria Lei 

Complementar. A exigência inserta no art. 192 da Constituição Federal 

atinente à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional não abarca a 
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disciplina das relações contratuais - documentação do débito, modo de 

cobrança dos juros e forma de circulação da cédula, dentre outras- 

estabelecida entre particulares e instituições financeiras.” (TJMG - 

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N° 

1 . 0 0 2 4 . 0 6 . 0 0 4 9 2 8 - 5 / 0 0 3  N A  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

1.0024.06.004928-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALEXANDRE 

VICTOR DE CARVALHO - RELATORA PARA O ACÓRDÃO: EXMª SRª. 

DESª. SELMA MARQUES). Demais disso, imperioso considerar que, apesar 

de o STF, guardião da constituição, ainda não ter julgado a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.316, o STJ destacou o Recurso Especial nº 

973.827-RS – 2ª Seção, como representativo de controvérsia e 

processado sob o rito do art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), no qual a 

Min. Isabel Galloti, divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao 

recurso especial em maior extensão, no que foi acompanhada pelos Srs. 

Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco 

Buzzi, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, em maior 

extensão, vencidos os Srs. Ministros Relator, Paulo de Tarso Sanseverino 

e Nancy Andrighi, fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC 

que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. 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". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Neste julgamento, 

entendeu-se que a existência da ADI nº 2.316, pendente de julgamento, 

não obsta a apreciação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça em 

seus aspectos infraconstitucionais, ressaltando que a jurisprudência de 

ambas as Turmas da 2ª Seção era já unânime quanto à prevalência do art. 

5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, sobre o art. 591 do Código de 2002, e, consequentemente, 

com relação à possibilidade de cobrança, nos contratos celebrados após 

31.3.2000, de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, 

desde que expressamente pactuada. Feitas essas ressalvas, cai por terra 

a tese de inconstitucionalidade pelo fato de ter sido o dispositivo inserido 

com finalidade de fixar regras sobre a administração de recursos do 

Tesouro Nacional. Deste modo, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, 

é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-36, bem como o posterior advento do art. 28 da Lei n.º 

10.931/04, sendo considerada expressamente convencionada quando a 

menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da taxa anual, que 

se mostre a maior, indicação de que os juros se deram de forma 

capitalizada (Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS). Conforme 

sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 

31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-3, cabendo destacar o 

previsto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, que possui a seguinte redação: 

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 

1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros 

sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se 

for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e 

os demais encargos decorrentes da obrigação;” No caso dos autos, há de 

se ter em vista que é expressa a previsão contratual acerca de sua 

prática capitalizada, como se infere do disposto no campo destinado à 

declinação da “Taxa de juros ao mês prefixado e capitalizado” em 1,56% 

ao mês (Id. 9392165 – Pág. 1), está clara a contratação da prática da 

capitalização mensal de juros. Demais disso, a legalidade da sua 

incidência está consolidada pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “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.” 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 n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.” Ante a expressa previsão contratual, aliada à 

clara demonstração da taxa mensal não correspondente ao duodécuplo 

da anual, mantenho a sua incidência, na forma em que contratada. De 

conseguinte, inexiste ensejo no pedido de afastamento do cálculo do 

débito pela tabela price, mediante sua substituição pelo método gauss, por 

acarretar em juros simples, senão vejamos: “AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE - JUROS - CAPITALIZAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - TABELA PRICE - MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PORVIDO. [...] - A divergência 

entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal indica 

a existência de previsão contratual acerca da capitalização de juros. - A 

capitalização de juros é lícita se contratada, conforme MP 1.963-17/2000. - 

Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual 

dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente 

qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da 

Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, 

que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a 

correção monetária ao saldo devedor e as prestações. - A sentença que 

entendeu dessa forma deve ser mantida e o recurso não provido.” (TJMG 

- Apelação Cível 1.0079.11.016129-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela 

Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL). DOS ENCARGOS MORATÓRIOS Com 

relação aos encargos moratórios, observo restar pactuado na cláusula 5 

(Id. 9392189 – Pág. 1) que, para o caso de inadimplemento, sobre o saldo 

devedor em aberto serão acrescidos de comissão de permanência, juros 

moratórios e multa de 2%. Apesar de a existência de decisões admitindo a 

cobrança da comissão de permanência, pela taxa média de mercado, 

conforme estipulado pelo BACEN, limitado ao teto contratado, esta não 

pode cumular com juros, correção monetária e multa, uma vez que a 

comissão possui a natureza jurídica tanto de juros remuneratórios quanto 

de correção monetária, pois já embutidos índices que a um só tempo 

correspondem à remuneração do capital e à atualização do valor da 

moeda. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento disposto nas 

seguintes súmulas: Súmula 30 – “A comissão de permanência e a 

correção monetária são inacumuláveis”. Súmula 294 – “Não é potestativa a 

cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela 

taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à 

taxa do contrato.” Súmula 296 – “Os juros remuneratórios, não cumuláveis 

com a comissão de permanência, são devidos no período de 

inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do 

Brasil, limitada ao percentual contratado”. Súmula 472 – “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”. 

Deste modo, há de se aplicar apenas a comissão de permanência, limitada 

à taxa média de mercado, com o afastamento dos demais encargos 

moratórios não cumuláveis, senão vejamos o posicionamento 

jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE 
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PERMANÊNCIA COM JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a cobrança de comissão de 

permanência- tão-somente no período de inadimplência- calculada pela 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, 

contudo, à taxa do contrato, sendo vedada, entretanto, a sua cumulação 

com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa 

contratual 2. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental 

manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no 

artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não 

provido, com aplicação de multa.” (STJ - AgRg no AREsp 53.863/MG, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 06/03/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO E 

LIMITADA À DO CONTRATO. SÚMULAS N. 83 E 294-STJ. NÃO 

PROVIMENTO. 1. "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato." Súmula n. 294, 

do STJ. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." Súmula n. 83, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ - AgRg no Ag 913.784/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA). Desta sorte, deve ser mantida a cobrança 

da comissão de permanência limitada pela taxa média de mercado, 

determinando, no entanto, que sejam afastados os juros moratórios e a 

multa contratual, já que incompatíveis com o instituto. DAS TAXAS E 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS Pretende o autor ser restituído da cobrança 

indevida a título de IOF em R$ 474,42, seguro em R$ 1.262,97, despesa do 

emitente em R$ 170,00 e tarifa de cadastro em R$ 495,00, além da taxa de 

boleto e de emissão de crédito. Cumpre observar que, ante a discrepância 

existente na jurisprudência pátria, foi selecionado o REsp 1.251.331-RS 

como representativo de controvérsia, sendo delimitadas as seguintes 

teses para os efeitos do art. 1.031 do CPC: “1ª Tese: Nos contratos 

bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 

2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) 

e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente 

provido.” (STJ, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). Posteriormente, foi 

julgada a Reclamação n. 14.696-RJ, processada sob o rito estabelecido na 

Resolução n. 12/2009-STJ, sendo importante destacar a ementa deste 

último, por aclarar ainda mais a questão: “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 

12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP 

N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. [...] 3. Se 

assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. 

Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os 

serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A 

TAC e a TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam 

ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a 

caso, de forma fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de 

mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela 

Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 

3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços 

prioritários definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não 

integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é 

expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do 

relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de 

terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 

24.2.2011. [...] 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa 

contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço 

efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do 

contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente 

comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos 

de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 

magistrado." [...] 8. Reclamação procedente”. (STJ - Rcl 14.696/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/03/2014, DJe 09/04/2014). Nesta decisão, restou sedimentado que, aos 

contratos assinados até 29/04/2008, sob a regência da Resolução CMN n. 

2303/96, eram vedadas as tarifas elencadas conforme esta resolução, 

que tratam notadamente de cobranças inerentes a contrato de conta 

corrente e cartão, restando consignado no art. 2º a permissão da 

incidência de outras tarifas, desde que informadas ao consumidor. Ou 

seja, os encargos previamente contratados e não elencados no art. 1º 

eram permitidos. A partir de 30/04/2008, passou a vigorar a Resolução 

CMN 3.518/2007, complementada pela Circular n. 3.371/2007, que 

autorizava, dentre os encargos mencionados, apenas a cobrança de 

tarifa de cadastro e de tarifa de renovação de cadastro, sendo a última 

abolida pela Circular 3466/2009, não prevendo a possibilidade de se 

cobrar TAC, TEC, dentre outros. Contudo, há de ser feita uma ressalva 

com relação ao denominado serviço de terceiros, visto que as resoluções 

3.158 e 3.919 permitiam a sua incidência, desde que devidamente 

explicitado no contrato de crédito ou de arrendamento mercantil. Apenas a 

partir de 25/02/2011, data da publicação da Resolução n. 3.954 (art. 17) é 

que passou a ser vedada a sua cobrança. Imperioso se faz destacar, 

ainda, o posicionamento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre 

a matéria, ambas de 29/02/2016: Súmula 566: “Nos contratos bancários 

posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 

30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do 

relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Súmula 565: 

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de 

carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida 

apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. No caso em tela, ao se ter 

em vista que este contrato foi firmado aos 22/07/2013, por não haver 

parâmetros que indiquem abusividade no valor cobrado a título de tarifa de 

cadastro em R$ 495,00, descabe o pleito de devolução deste. Há de se 

destacar que a obrigação tributária decorre do ato praticado (contratação 

de serviço bancário), de forma compulsória, havendo expressa 

disposição legal (CF/88, art. 153, V, CTN, art. 63) quanto a incidência, na 

espécie, do IOF (imposto sobre operação financeira), que no contrato foi 

aplicado em R$ 474,42. Desta sorte, este tributo incide sobre operações 

de crédito, de câmbio e de seguro, ou relativas a títulos e valores 

mobiliários, sendo o contribuinte o tomador do crédito, enquanto a 

instituição financeira é a responsável tributária pelo recolhimento do IOF ao 

Tesouro Nacional. Deste modo, não há ilegalidade na sua incidência, de 

forma compulsória, não se falando em falta de esclarecimento, por se 

tratar de dever do Banco. A respeito do IOF em operações bancárias, 

firmou o STJ em Recurso Repetitivo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...] 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: [...] - 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial 

parcialmente provido.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 

Concernente a cobrança de seguro em R$ 1.262,97, observo que no 

documento Id. 9392165 – Pág. 1 que esta contratação é opcional, sendo 

certo que em inúmeros contratos diuturnamente examinados neste juízo as 

partes livremente não optam pelo pagamento do seguro. Há de se ter em 
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vista que se trata de adesão facultativa, da qual vem usufruindo, por todo 

este interregno, de sua respectiva garantia. Ainda, não produziu provas 

de que o dever de informação ao consumidor tenha sido violado, não se 

vislumbrando, assim, qualquer abusividade em sua contratação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATO 

CELEBRADO EM 29/08/11 - PREVISÃO DE COBRANÇA EM ATO 

NORMATIVO - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - IOF - COBRANÇA 

REGULAR - SEGUROS - FACULDADE DE CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO 

EM DOBRO DO INDÉBITO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. I- [...] 

II- Segundo o entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 

125.1331/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a partir 

de 30/04/08, o IOF pode ser objeto de financiamento, sujeito aos mesmos 

encargos do empréstimo principal. III- Ausente demonstração de que a 

contratação do seguro de proteção financeira foi imposta ao consumidor, 

deve ser reconhecida a sua regularidade. [...]” (TJMG - Apelação Cível 

1.0710.12.001600-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/10/2014, publicação da súmula em 10/10/2014). 

Já no que concerne à incidência de “despesa do emitente” em R$ 170,00, 

extrai-se no caso ser manifesto o descumprimento da parte ré quanto ao 

esclarecimento a esta estipulação, tanto que em contestação o réu sequer 

teceu comentários a respeito. Conforme determina o Código de Defesa do 

Consumidor, é dever da prestadora de serviços, ao fornecer o seu 

produto, esclarecer previamente o consumidor sobre aos encargos 

incidentes, senão vejamos: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” Agindo 

assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, 

consoante o disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance.” Faz-se necessário, nos 

contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de 

maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a 

conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de 

bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, 

exigindo-se-lhes a observância dos princípios da informação e 

transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios”. Como consequência, manifesto o direito do autor à 

devolução desta cobrança, por não definir a instituição financeira a origem 

deste débito. Por fim, tem-se que os demais encargos anunciados na 

inicial, quais sejam, taxa de boleto e de emissão de crédito, não foram 

especificamente contratados, de modo que não há o que se falar nesse 

sentido. DA TUTELA ANTECIPADA Observo que, na decisão interlocutória 

Id. 9564237, foram rejeitados os pedidos formulados em tutela antecipada. 

Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, tampouco o manejo de 

recurso pelas partes, mantenho tal indeferimento na forma fixada. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO Concernente ao requerimento de repetição do 

indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas 

pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do 

que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da 

parte, o que não se vislumbra no caso em comento. Nesse sentido, a 

orientação firmada pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em 

dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando 

demonstrada a má-fé do credor. 2. Em caso de sucumbência recíproca, 

impõe-se a compensação dos honorários advocatícios e custas 

processuais, na proporção em que vencidas as partes (CPC, art. 21). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 

1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

25/02/2014, DJe 04/04/2014). Posto isso, indefiro o pedido de devolução 

em dobro, devendo a cobrança a maior ser restituída de forma simples. DA 

MULTA No que tange à multa disposta em audiência, na petição Id. 

13252603 argumentou o réu que a audiência designada para o dia 

01/11/2017 não foi realizada. Do cotejo dos autos, observo que na 

decisão Id. 9564237 foi designado o dia 01º de novembro de 2017 para a 

realização de audiência. Contudo, com o advento da Portaria n. 

659/2017-PRES, que considerou o dia 01/11/2017 como ponto facultativo, 

por ordem verbal do magistrado, todas as audiências marcadas para 

aquela data foram redesignadas para 31/01/2018 e, diante desse fato, 

vejo por bem revogar as multas aplicadas. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por HIGOR CARLOS GONÇALVES em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, para determinar, como encargo moratório, a 

manutenção da comissão de permanência limitada pela taxa média de 

mercado, com o afastamento dos juros moratórios e a multa contratual, 

bem assim a devolução da cobrança de “despesa do emitente” em R$ 

170,00, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo 

a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 

1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado da contratação. Por ter o autor decaído em maior parte, fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado, porém, condeno Higor ao pagamento de 70% das custas 

processuais e honorários advocatícios em R$ 1.050,00 e o réu ao 

pagamento das custas remanescentes e honorários em R$ 450,00, 

contudo suspendo a condenação, quanto ao autor, por se tratar de 

beneficiário da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010244-69.2017.8.11.0041
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ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
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Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010244-69.2017.8.11.0041. AUTOR: VANDERLEI MORAES DE 

ARRUDA RÉU: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C PEDIDO DE 

LIMINAR ajuizada por VANDERLEI MORAES DE ARRUDA em face de 

CONSÓRCIO NACIONAL FIAT (FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO), 

todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que 

firmaram as partes duas cotas de consórcio – grupo 10075, cotas 104 e 

107, para aquisição de veículos nos valores respectivos de R$ 18.600,00 

e R%15.852,00, contudo deixou de pagar as parcelas e aguardou o 

encerramento do grupo, quitando o correspondente a 32,23% quanto a 

cota 104, em R$ 5.994,78 e a 3,97% quanto a cota 107, em R$ 629,32, 

motivo pelo qual afirma o direito ao recebimento do que foi pago e não de 

R$ 4.386,92 e R$ 101,46, como ofertado pelo réu, ante o encerramento 

dos grupos em 19/01/2011. Afirma a inocorrência da prescrição, diante de 

o anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial, extinto sem julgamento 

do mérito, bem como ao direito à devolução integral do que foi pago, 

descontando apenas a taxa de administração, que não pode ultrapassar 

10%, cabendo a inversão do ônus da prova e a nulidade de cláusulas 

abusivas. Posto isso, pugna pela concessão de liminar para devolução 

imediata da importância de R$ 6.624,10, acrescido de juros e correção 

monetária, com as benesses da assistência judiciária e a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.624,10 e acostou os 

documentos Id. 5857140 a 5857184. Na decisão Id. 9582907 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e designada audiência preliminar. O réu foi citado Id. 
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11497420 e em contestação Id. 10547674 discorre sobre as regras 

aplicáveis ao contrato de consórcio, seu modo de funcionamento e de 

pagamento relativo aos desistentes. Afirma, concernente ao grupo 

010075, cota nº 0107-01, que em 17/05/11 foi restituído ao autor o valor 

de R$ 80,54 e no que tange ao grupo 010075, cota nº 0104-02, em 

17/05/11 foi restituído o valor de R$ 8.698,20, mediante crédito na Agência 

nº 4604, Conta nº 130257-8. Relata que, em caso de desistência ou 

exclusão do consorciado, é restituído o percentual pago ao fundo comum 

e ao fundo de reserva, em tal valor não é incluído a taxa de administração 

e o seguro, além das multas e juros, restando no STJ, por meio da recente 

Súmula 538, que não há limite à estipulação da taxa de administração, além 

de aventar que recai o desconto quanto a cláusula penal em 15% (§§ 1º e 

2º da cláusula 26.4). Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Realizada audiência (Id. 11580567), sem êxito na composição entre as 

partes, diante de a informação pelo réu de que já ocorreram as 

restituições reclamadas pelo autor, que não se manifestou a respeito. Por 

meio do documento Id. 12994380 foi certificado o decurso de prazo sem 

apresentação de impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de o afirmado em audiência pelas partes, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Vanderlei Moraes de Arruda ajuizou esta ação objetivando a 

restituição integral dos valores pagos nas duas cotas de consórcio 

firmada entre as partes (grupo 10075, cotas 104 e 107), arguindo apenas 

a limitação da taxa de administração a 10%. Em que pese a irresignação 

do autor quanto ao ponto, cumpre destacar que o STJ, em sede de 

recurso especial repetitivo, fixou para efeitos do art. 1.036 do CPC que 

não há ilegalidade ou abusividade em sua fixação em patamar superior a 

10%, senão vejamos o REsp 1114606/PR: “RECURSO ESPECIAL. RITO DO 

ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 

E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. 1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se 

falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% 

(dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça 

(AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg 

no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 

1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; 

AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 

15/6/2010). 2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares 

posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei 

nº 8.177/91. 3 - Recurso especial provido.” (REsp 1114606/PR, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/06/2012, DJe 20/06/2012). Também nesse sentido é o posicionamento 

firmado pelo E. Tribunal de Justiça de nosso Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO – PROCEDÊNCIA – 

DIREITO À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO 

DESISTENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – CABIMENTO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – 

JUROS DE MORA A PARTIR DO TRIGÉSIMO TERCEIRO DIA SUBSEQUENTE 

AO ENCERRAMENTO DO GRUPO – POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO – AUSÊNCIA 

DE LIMITAÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO CONTRATADO – 

ART.53, §2º DO CDC - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

REDIMENSIONADOS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência 

do STJ, em recurso especial para fins do art.543-C, do CPC, pacificou o 

entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar 

do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (STJ – 2ª 

S. – REsp 1119300/RS). Também sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ 

decidiu que “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 

e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em 

ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento)” (STJ – 2ª Seção – REsp 1114606/PR), razão pela qual fica 

autorizado o abatimento, no montante a ser devolvido, do valor da “taxa de 

administração” no percentual contratado, assim como da taxa do seguro 

avençado. Somente a partir trigésimo primeiro dia subsequente ao 

encerramento do grupo é que poderão ser computados juros de mora 

legais sobre o valor das parcelas pagas, a serem devolvidas ao 

consorciado desistente. Os valores pagos deverão ser devolvidos com 

correção monetária pelo INPC, desde o desembolso de cada prestação. A 

possibilidade de se descontar dos valores devidos ao consorciado 

desistente determinado percentual a título de reparação pelos prejuízos 

causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do 

prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp 

871.421/SC). Derrotadas ambas as partes, devem ser redimensionados os 

ônus sucumbenciais a fim de que as custas sejam pagas pro rata e os 

honorários dos respectivos patronos suportados cada qual por seu 

mandante, admitida a compensação desde que respeitada a regra da 

Súmula 306 do STJ. (TJMT - Ap, 119983/2013, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/04/2014, 

Data da publicação no DJE 30/04/2014). Feitas essas considerações, 

restando firmado o entendimento, pelas cortes superiores, acerca da 

legalidade da contratação da taxa de administração na forma narrada na 

inicial, sendo este o cerne do ajuizamento da ação, não há ensejo no 

acolhimento de tal pedido. Em que pese o requerimento de restituição da 

totalidade quitada, cumpre salientar que o autor não refutou as demais 

penalidades a serem descontadas, como bem esclarecido na única 

documentação por este encartada para o fim de comprovar a relação 

contratual, qual seja, as correspondências Id. 5857176 – Pág. 1 e Pág. 2, 

nas quais há o esclarecimento quanto aos descontos relativos a “redução 

por prejuízos ao grupo, seguro, taxa de administração paga, e taxa de 

administração sobre saldo devedor não pago/infração contratual”. 

Referente ao ponto, tenho que não há como ser reconhecido “ex officio”, 

a nulidade de todas as cláusulas abusivas, posto que sem a 

correspondente causa de pedir, ou tampouco especificação de qual seria 

o excesso cometido, como ocorre no caso dos autos, em que o 

requerente pretende a integral restituição dos pagamentos efetuados, e 

refuta apenas a limitação da taxa de administração. Cumpre ressalvar que, 

conforme o disposto no art. art. 330, § 1º, inciso III do CPC, a peça 

inaugural deverá ser considerada inepta quando "da narração dos fatos 

não decorrer logicamente a conclusão", isso porque o nosso ordenamento 

adota a teoria da substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte 

autora, na exordial, decline os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, 

senão vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior a respeito: "Quando o 

Código exige a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, 

torna evidente a adoção do princípio da substanciação da causa de pedir, 

que se contrapõe ao princípio da individuação. (...) Para a substanciação, 

adotada por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação deve 

se fazer à base de uma causa petendi que compreenda o fato ou o 

complexo de fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido 

formulado na petição inicial. A descrição do fato gerador do direito 

subjetivo passa, então, ao primeiro plano, como requisito que, 

indispensavelmente, tem de ser identificado desde logo." (in, Curso de 

Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326). Sob esse prisma, extrai-se 

que o autor, ao deduzir em juízo a sua pretensão, deve indicar, além do 

direito subjetivo que pretende exercitar, também a sua origem e a 

vinculação lógica destes com o pedido formulado, para permitir à parte 

contrária a compreensão da demanda e a possibilidade do exercício pleno 

do direito de defesa. Assim o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. 

NORMALIDADE DO CONTRATO.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

ADMINISTRADORAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS 

MODIFICATIVOS.INTIMAÇÃO. PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO.1. Não se admite a revisão de ofício de cláusulas contratuais 

consideradas abusivas em contratos sujeitos às normas de defesa do 

consumidor. Precedentes de ambas as turmas da 2ª Seção deste Tribunal. 

2. Os encargos qualificados como abusivos e que afastam a mora do 

devedor são aqueles que incidem na fase de normalidade do contrato e 

não os que decorrem da inadimplência do devedor. 3. As administradoras 

de consórcio podem estabelecer o valor da taxa de administração de 
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consórcios, segundo critérios de livre concorrência de mercado (art. 33, 

da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97). Precedentes da 2ª Seção. 4. A 

ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a 

embargos de declaração aos quais foi atribuído efeito modificativo 

mediante decisão singular do relator, no caso, não representa prejuízo 

algum para o ora agravante, diante da possibilidade de interposição de 

agravo regimental, dando ensejo para a reconsideração pelo relator ou 

submissão da matéria à Turma. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1100270/RS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 

13/10/2011)” Cumpre esclarecer que esse posicionamento foi consolidado 

por meio de a Súmula n. 381/STJ, que determina que “nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das 

cláusulas”, pois deve a matéria que pretende o autor seja declarada nula 

ser devidamente esclarecida na inicial, para o exame do Judiciário, sob 

pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual. Demais disso, 

considerando que tanto na contestação não impugnada, como também em 

audiência na presença do autor, afirmou o requerido que já efetuou a 

devolução dos valores pagos, mediante os descontos contratados, sem 

que o requerente tenha se manifestado a respeito, tenho que encontra-se 

solvida a obrigação, de modo que outra solução na resta senão a 

improcedência da ação. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por VANDERLEI 

MORAES DE ARRUDA em face de CONSÓRCIO NACIONAL FIAT (FIAT 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO), e condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, 

em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019814-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO STEFANE 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., SILVANDIR TARTARI, 

JULIANA ROCHA FIGUEREDO Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

(Emenda Id. 9500038) ajuizada por ANTÔNIO STEFANI FILHO em face de 

BANCO BRADESCO S/A, SILVANDIR TARTARI e JULIANA ROCHA 

FIGUEIREDO TARTARI, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando o autor que aos 24/09/2015 o primeiro réu promoveu, no 6º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá (MT), o processo de 

execução extrajudicial de seu imóvel residencial - matrícula n. 58.920 

daquele RGI, sob o fundamento de inadimplemento do Instrumento 

Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e 

Constituição de Alienação Fiduciária entre Outras Avenças. Argumenta a 

falta de notificação pessoal para purgar a mora (§§ 1º e 3º do art. 26 da 

Lei 9514/97), não sendo sua a assinatura constante às fls. 67-v e 68, 

acarretando na nulidade de todo o procedimento expropriatório e de 

conseguinte da adjudicação do bem; que o lance deveria observar o valor 

do imóvel, sendo a avaliação passível de revisão, acostando para tanto 

laudo lavrado pela engenheira Drieli Azeredo Ribas em R$ 1.014.384,00, 

no qual se fez constar as benfeitorias realizadas no imóvel (art. 27, § 4º); 

a ilegalidade da realização do leilão em outra Comarca (art. 27); que, por 

não ter sido ofertado segundo lance, não poderia o credor fiduciário 

adjudicar o imóvel. Feitas essas considerações, pleiteia em tutela 

antecipada pela suspensão do processo de execução extrajudicial e as 

averbações AV-12, 13 e 14, assim como o contrato de compra e venda 

registrado sob a R-15, todos da matrícula 58.920 do RGI do 6º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá (MT) até o final do litígio, bem 

como seja mantido na posse do imóvel, objeto da matrícula 58.920 e, ao 

final, a declaração de anulação do procedimento de execução extrajudicial 

instaurado, cancelando-se as averbações AV-12, AV-13, AV-14 e R-15, 

assegurando-se nova oportunidade para a purgação da mora ou a 

indenização da diferença entre o valor real do bem, o de mercado e o 

débito quitado. Atribuiu à causa o valor de R$ 313.000,00 e acostou os 

documentos Id. 8279853 a 8280057. Na decisão Id. 9360196 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e facultada a emenda da inicial. Desta decisão foi 

interposto o recurso de Agravo de Inst rumento n . 

1009205-63.2017-811.0000, sendo na decisão Id. 9772824 indeferida a 

liminar e, no mérito, negado provimento ao recurso, mantendo-se a 

decisão em Agravo Regimental (Id. 13829626). Emenda da Inicial Id. 

9500038, recebida na decisão Id. 9830893, sendo na oportunidade 

designada audiência, realizada no Id. 10655175, sem êxito na composição 

entre as partes. Silvandir Tartari e Juliana Rocha Figueiredo Tartari foram 

citados (Id. 10601983 e 10602208) e em contestação e reconvenção Id. 

10923822 discorrem sobre a legalidade dos procedimentos adotados pela 

instituição financeira na expropriação do bem, quanto a intimação do autor 

para purgar a mora, a regularidade da realização de leilão em outra 

Comarca e não ser o caso de indenização na forma requerida. Alegam 

que aos 27/01/2017 efetuaram a compra do imóvel em questão, possuindo 

o direito ao exercício de posse, ante a injustificada resistência de seus 

ocupantes, sendo lícita a aquisição da propriedade, compelidos a pagar 

aluguel mensal para sua moradia. Desta sorte, requerem a concessão de 

liminar de imissão na posse do imóvel, a improcedência da ação e 

procedência da reconvenção, com a confirmação da liminar, concessão 

das benesses da assistência judiciária e condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. Na 

decisão Id. 11330064 foi concedido aos réus/reconvintes os benefícios da 

assistência judiciária e deferida a liminar de imissão na posse no imóvel. 

Desta decisão foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento n. 

1001541-44.2018.811.0000, sendo na decisão Id. 11870451 indeferida a 

liminar e, no mérito, negado provimento ao recurso (Id. 13448344). 

Impugnação à contestação e contestação à reconvenção Id. 11788385, na 

qual pugna o autor/reconvindo pelo decreto de revelia da instituição 

financeira, reitera os termos da inicial e impugna o pleito de assistência 

judiciária. No documento Id. 12615546 foi certificado o decurso de prazo 

sem apresentação de contestação pelo Banco Bradesco S/A. Certidão de 

cumprimento de intimação, quanto ao mandado de imissão de posse Id. 

13069410 e auto de avaliação do bem Id. 13076045. É o relatório. Decido. 

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Prefacialmente, faço constar que, não 

obstante o autor refute a assistência judiciária concedida aos réus 

reconvintes, tem-se que, para a concessão de tal benesse, basta a mera 

alegação da parte de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e/ou de seus familiares. 

A lei não prevê obrigatoriamente que a parte seja miserável, mas sim que 

esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar com 

tais emolumentos. Demais disso, o impugnante não apresentou provas 

plausíveis a afastar a afirmação feita pelos beneficiários, que possui 

presunção juris tantum da necessidade. Nos termos da lei, portanto, não 

basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é 

necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de quem 

pleiteou o benefício. Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, 

do hodierno CPC, “A assistência do requerente por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas 

considerações, mantenho a concessão da assistência judiciária aos 

reconvintes e passo ao exame do mérito. DO PROCEDIMENTO 

EXPROPRIATÓRIO – NOTIFICAÇÃO E LEILÃO EM OUTRA COMARCA Com 

relação ao procedimento instaurado no 6º Serviço Notarial, fundamenta o 

autor a sua pretensão mediante a assertiva de que o procedimento 

extrajudicial não observou as formalidades legais, por não ter ocorrido a 
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sua notificação pessoal para purgar a mora (§§ 1º e 3º do art. 26 da Lei 

9514/97), além de aventar a ilegalidade da realização do leilão em outra 

Comarca (art. 27 da mesma lei). Há de se destacar que na decisão 

interlocutória Id. 9360196 restou consignado: “No caso em tela, verifico 

que, apesar de o autor afirmar a irregularidade na notificação para 

purgação da mora, é possível verificar que, tanto no selo acostado no 

documento Id 8279876, como na certidão que segue, consta a informação, 

atestada por escrevente juramentado da Comarca de Curitiba/PR e também 

do 1º Serviço Notarial desta Capital, a ocorrência da regular notificação da 

parte, sendo certo que, na forma do instrumento procuratório e declaração 

de hipossuficiência acostados aos autos, atualmente o autor reside na 

Capital do Estado do PR. Ao se ter em vista a fé pública das aludidas 

certidões, aliada a falta de provas em sentido contrário, não há ensejo à 

pretensão da parte quanto a tutela vindicada, por não haver a 

caracterização da probabilidade do seu direito, mormente ao se ter em 

vista que, à despeito de sua tese, não se faz imprescindível a tramitação 

do leilão na mesma Comarca do bem, tampouco imprescindível a posterior 

notificação quanto ao aludido ato.” E, para amparar tal tese, foram 

colacionados o seguinte posicionamento jurisprudencial: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 

PARA PURGA DA MORA - NECESSIDADE - INTIMAÇÃO A RESPEITO DO 

LEILÃO - DESNECESSÁRIO - CONSOLIDAR-SE Á A PROPRIEDADE E A 

POSSE AO CREDOR - PROCEDIMENTO REGULAR - POSSIBILIDADE DE 

TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. 1. A lei não exige a necessidade de editais 

ou de intimação do fiduciante, que já deveria ter sido alertado por ocasião 

de sua intimação para purgar a mora. 2. O procedimento realizado, em 

sede de cognição sumária, não apresenta nenhuma irregularidade, pois 

findo o prazo para purga da mora a posse e propriedade consolidar-se-á 

nas mãos do credor, que promoverá o leilão do imóvel, sem necessidade 

de intimação do devedor. 3. Não há justificativas para impedir a 

transferência do imóvel, pois, a princípio, o procedimento realizado foi 

regular. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0319.16.001556-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 28/09/2016, publicação da súmula em 05/10/2016) APELAÇÃO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FINANCIAMENTO IMÓVEL - 

PRIMEIRA PARCELA - PAGAMENTO INDEPENDENTE DE LIBERAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO - PACTA SUNT SERVANDA - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO 

DE ABUSIVIDADE - PURGAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EFETIVADA - 

FÉ PÚBLICA DO CARTÓRIO - LEILÕES EXTRAJUDICIAIS - LEI 9.514/97 - 

FORMALIDADES CUMPRIDAS - INEXISTÊNCIA DE ARREMATANTE - 

EXTINÇÃO DA DÍVIDA. Tem-se que a autora se comprometeu a pagar a 

primeira parcela em 24/01/2011, com cláusula salientando que tal 

pagamento não estava vinculado à data da liberação do recurso. Consta 

nos autos a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da 

propriedade em nome do fiduciário, salientando o tabelião, ainda, que 

foram cumpridas as exigências procedimentais da Lei 9.514/97, não tendo 

sido purgada a mora no prazo legal. Configurado o inadimplemento da 

autora, sua constituição em mora, consolida-se a propriedade resolúvel do 

bem imóvel alienado fiduciariamente, em favor do credor fiduciário. Uma 

vez cumpridas as formalidades da lei, com a realização de dois leilões, 

sem arrematante, considerar-se-á extinta a dívida, devendo ser dada a 

quitação. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.289472-8/001, Relator(a): 

Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, 

publicação da súmula em 15/05/2015) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 

9.514/97 AO CASO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação aos pressupostos das tutelas de 

urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um 

juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente 

invocado e ii) necessidade que o direito judicializado seja colocado em 

imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano 

(desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao 

resultado pretendido pelo processo. 2. Na espinha dorsal de tais 

provimentos jurisdicionais ainda se encontram as idéias básicas que 

tangenciam um juízo de probabilidade jurídica de acolhimento da pretensão, 

no mérito, aliada a uma idéia de premente necessidade de imediato gozo 

do direito subjetivo por via dela veiculado, sob pena de grave prejuízo à 

parte e/ou ao processo em si, sob o aspecto de sua utilidade final. 3. 

Hipótese em que se controverte acerca da pretensão de suspensão de 

leilão extrajudicial de bem imóvel dado em garantia fiduciária, onde 

vislumbra plenamente aplicável a Lei nº 9.514/97, disciplinadora de 

obrigações da espécie. 4. Não se vislumbrando qualquer mácula no 

procedimento legal, impossível a suspensão de prosseguimento dos atos 

exp rop r i a tó r i os .  (TJMG -  Ag ra v o  d e  I n s t r u m e n t o - C v 

1.0000.17.014275-6/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 05/07/2017, publicação da súmula em 07/07/2017)” 

Tem-se que a decisão em comento foi mantida em grau recursal, como se 

infere do acórdão emanado no Agravo de Instrumento n. 

1009205-63.2017.811.0000, de relatoria da i. Desembargadora Maria 

Helena Gargaglione Póvoas (Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado 

em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018): “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA – BEM IMÓVEL – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.Inexistindo irregularidade na notificação para 

purgação da mora, correto se faz a consolidação da propriedade em nome 

do credor fiduciário. Procedido o leilão extrajudicial e inexistindo 

irregularidade em sua tramitação, correto se faz a imissão do arrematante 

no bem arrematado.” Imperioso destacar que, não obstante reste 

consignado tanto na decisão Id. 9360196 como também no acórdão 

mencionado, a notificação cartorária não se deu no endereço do imóvel, 

mas sim na Comarca de Curitiba-PR, como bem inscrito na “Certidão 

Positiva” lavrada por escrevente no 1º Serviço Notarial e Registral desta 

Capital (Id. 8280247, pag.8), cuja declaração possui fé pública, já que 

dada por escrevente juramentada, e com amparo nas informações 

prestadas pelo Serviço Notarial de Curitiba-PR, nos seguintes termos: 

“Certifico de acordo com a Lei nº 6.015/73 (Registros Públicos), que o Sr. 

ANTÔNIO STEFANE FILHO, foi notificado na data de 13/01/2016, conforme 

certidão exarada aos 13/01/2016, pelo 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE 

CURITIBA/PR”. Tal fato se deve ao apresentar o pedido de notificação para 

fins de purgação da mora, a instituição financeira declinou ao Cartório não 

só o endereço do imóvel, mas também o situado na “Rua Brigadeiro 

Franco, nº 786 – Aptoº 901 – Curitiba/PR CEP: 80430-210” (Id. 8279940 – 

Pág. 4) E, conforme declinado na Procuração por instrumento público 

coligida aos autos com a exordial (Id. 8279859 – Pág. 1) este é exatamente 

o mesmo endereço do requerente, como ali insculpido, de modo a não 

trazer dúvidas quanto à efetiva notificação realizada ao autor, seja pela fé 

pública da certidão exarada pelo Notarial, seja pela coincidência de 

endereços fornecidos tanto pelo Banco como também pelo próprio 

requerente. A situação de terem sido os leilões realizados em outra 

Comarca não acarreta em nulidade, não havendo, no dispositivo que serve 

de amparo à pretensão do requerente (art. 27 da Lei 9514/97), expressa 

menção a esta exigência, sendo prática corriqueira a sua ocorrência 

inclusive por meio virtual (sites na internet), sem que tal ação acarrete, por 

si só, prejuízo ao autor, que sequer reside nesta Capital. Demais disso, 

revela-se incontroversa a mora da parte, não havendo menção ao 

pagamento, ainda que seja quanto a parte que entendesse devida. Isso 

porque, em se tratando de contrato de alienação fiduciária sobre bem 

imóvel, regido pela Lei n. 9.514/97, nos termos de seu art. 26, compete ao 

devedor pagar as prestações vencidas na forma em que ajustadas. “Art. 

26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em 

mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade 

do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste 

artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 

regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo 

oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de 

quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do 

pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 

contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 

condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de 

intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será 

expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao 

fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente 

constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro 

de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da 

situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo 

correio, com aviso de recebimento.” Por não ter sequer aventado a 

intenção de adimplir o ajuste, mediante depósito prévio, tenho que o mero 
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ajuizamento da ação não ilide a sua mora, de modo que a improcedência 

da ação, quanto ao pleito de nulidade dos atos expropriatórios realizados, 

é medida que se impõe. DO PEDIDO INDENIZATÓRIO Aduz o autor que o 

lance deveria observar o valor do imóvel, sendo a avaliação passível de 

revisão, e para tanto acosta o laudo de avaliação em R$ 1.014.384,00, no 

qual se fez constar as benfeitorias realizadas no imóvel (art. 27, § 4º), e 

ainda que, por não ter sido ofertado segundo lance, não poderia o credor 

fiduciário adjudicar o imóvel. Alternativamente, pugna pela indenização, 

consubstanciada na diferença entre o valor real do bem, o de mercado e o 

débito quitado. Argumenta o autor que não pode prevalecer o valor da 

venda do bem, já que no procedimento o valor de avaliação sequer foi 

citado no procedimento, possuindo o direito à indenização por benfeitorias, 

quanto ao seu preço de mercado. Trata-se de bem imóvel urbano 

residencial, de três pavimentos (subsolo com garagem, pavimento térreo e 

pavimento superior) com área total construída, quando de sua aquisição 

pelo autor, de 396,6m2 de um terreno no total de 905,35 m2. Conforme 

consta na Escritura Pública de Compra e Venda de 27/01/2017 (Id. 

10924164), lavrada entre o Banco e os réus/reconvintes, resta 

consignado que o bem imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura 

Municipal de Cuiabá com valor venal de R$ 544.565,75 (ano 2017), todavia 

vendido em leilão, realizado aos 26/09/2016 pelo Leiloeiro Oficial Antonio 

Sanches Ramos Junior, pelo valor de R$ 177.300,00. No entanto, em que 

pese a irresignação do autor quanto a sua avaliação, mister se faz 

destacar que o procedimento de leilão seguem as normas dispostas na Lei 

n. 9.514/97, nos seguintes termos: “Art. 27. Uma vez consolidada a 

propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados 

da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá 

público leilão para a alienação do imóvel. § 1º Se, no primeiro público leilão, 

o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma 

do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias 

seguintes. § 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, 

desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos 

prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das 

contribuições condominiais. § 3º Para os fins do disposto neste artigo, 

entende-se por: I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação 

fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais; II - despesas: a soma das 

importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as 

necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as 

relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. § 4º Nos cinco dias que 

se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a 

importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da 

indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e 

das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que 

importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte 

final do art. 516 do Código Civil.” Considerando que ambos os leilões 

efetuados não restaram exitosos, houve a consequente adjudicação do 

bem em nome do Banco, como se infere do registro AV-12 (Id. 8279905 – 

Pág. 5), havendo, em conformidade com a legislação aplicável ao caso, a 

quitação de toda o débito decorrente do contrato firmado entre as partes, 

inclusive as despesas cartorárias, na forma do disposto § 2º do 

dispositivo em comento. Isso porque, a despeito da tese de que se 

encontrava em aberto apenas o débito de R$ 23.260,12, tal montante, 

anunciado na fase do procedimento expropriatório, refere-se apenas às 

prestações vencidas de 11/04/2015 a 10/09/2015, sendo certo que, como 

se infere do contrato entabulado entre as partes, foram pactuados o 

pagamento em 280 mensalidades, com o vencimento da primeira em 

11/03/2009, ou seja, pagou 71 prestações, restando em aberto outras 

209, de modo que o valor obtido com a venda serviu para quitar o saldo 

devedor contratual, na forma da lei. Todavia, permanece o direito do autor 

a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel e comprovada pelo 

amplo conjunto probatório – fotografias e anotação na matrícula do imóvel. 

Conforme laudo acostado com a peça vestibular, este foi avaliado pela 

Engenheira Drieli Azeredo Ribas (Id. 8279909), no mês de junho de 2017, 

em R$ 1.014.384,00. Neste laudo consta a informação de que o imóvel 

“teve a sua área inicial de 396,60 m2 aumentada para a área atual de 

444,90 m2, além de diversas melhorias no imóvel, como a construção de 

uma área de laser completa com a construção de um terraço, um espaço 

gourmet e uma piscina” (Id. 8279909 – Pág. 2). Constato que esta 

alegação é corroborada por meio a averbação de construção constante 

na matrícula do imóvel – AV-05, anterior à aquisição efetuada pelo autor 

(Id. 8279905 – Pág. 3) na qual não constam estas edificações, que foram 

demonstradas por meio das fotografias Id. 8279909 – Pág. 11 e 12; e 

também pelas fotografias Id. 13465719 – Pág.10 a 13. Há de se ressalvar 

que, em que pese o pleito, aventado pelo autor, do decreto de revelia da 

instituição financeira, extrai-se dos autos que o Banco Bradesco foi citado 

pessoalmente (Id. 10789370), constituiu advogado por meio de dois 

escritórios de advocacia distintos, como se inferem da petição Id. 

10160498 e Id. 10611196, e respectivos instrumentos procuratórios, se 

fez representar na audiência realizada (Id. 10655175), saindo intimado, na 

forma do art. 335, I, do CPC, para contestar a ação e, como certificado no 

Id. 12615546, deixou transcorrer o prazo sem resposta. Todavia, há de se 

ter em vista que, no caso em tela, ocorreu a apresentação de resposta 

pelos demais réus Silvandir Tartari e Juliana Rocha Figueiredo (Id. 

10923822), cabendo observar, na forma do inciso I do art. 345 do CPC, 

que não se aplicam os efeitos da revelia no caso de, “havendo pluralidade 

de réus, algum deles contestar a ação”. Ainda, ao discorrer sobre o 

aludido dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in 

Código de processo civil comentado, 16. edição revista e ampliada, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016), discorrem com muita 

propriedade (p. 1042): “I.3. Contestação de corréu. Caso um dos 

litisconsortes passivos conteste a ação, não ocorrem os efeitos da revelia 

quanto ao outro litisconsorte revel. Essa não ocorrência, entretanto, 

depende de os interesses do contestante serem comuns aos do revel. 

Caso os interesses dos litisconsortes passivos sejam opostos, há os 

efeitos da revelai, não incidindo o CPC 345 I”. Considerando que no caso 

dos autos, é apenas da instituição financeira o dever de pagamento pelas 

benfeitorias realizadas, já que os demais réus adquiriram o bem após a 

sua adjudicação, e como consequência nenhum dever possuem 

relacionado ao pagamento de atos praticados pelo autor na vigência do 

contrato, manifesta se mostra a revelia do Banco quanto ao ponto – 

edificação das benfeitorias. Desta sorte, tenho que a prova encartada aos 

autos – registros fotográficos que comprovam a edificação construída, 

que não consta na matrícula – AV-05 (Id. 8279905 – Pág. 2) deve ser 

indenizada ao autor, mediante aferição do seu valor na fase de 

cumprimento de sentença, com amparo nos dados constantes nos autos – 

localização do bem, sua situação e registros fotográficos, como já 

decidido pelo STJ: "A determinação do valor de um imóvel depende 

principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das 

características do bem, matéria que não se restringe às áreas de 

conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo ser aferida 

por outros profissionais." (REsp 130790 / RS - Relator Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - QUARTA TURMA). Posto isso, manifesto o dever 

do Banco Bradesco S/A ao pagamento, ao autor, da indenização pelas 

benfeitorias realizadas. DA RECONVENÇÃO Silvandir Tartari e Juliana 

Rocha Figueiredo Tartari apresentaram com a contestação pedido de 

reconvenção (Id. 10923822), arguindo o direito ao exercício de posse, 

ante a injustificada resistência de seus ocupantes de liberar o bem por 

eles adquirido em leilão, razão pela qual, requerem a imissão na posse do 

imóvel. Na decisão Id. 11330064 foi deferida a liminar de imissão na posse 

dos reconvintes no imóvel, nos seguintes termos: “Desta sorte, 

considerando a regularidade, salvo melhor juízo, da documentação 

encartada pelos reconvintes, que demonstra o seu domínio sobre a coisa, 

aliada a permanência do autor no imóvel, de rigor o deferimento da medida, 

ante o caráter nitidamente petitório da pretensão, exercendo os 

reconvintes o direito de sequela sobre a coisa, na forma do art. 1.228 do 

CC, bem assim o prescrito na Lei n. 9.514/97, art. 30, segundo o qual “É 

assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 

adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° 

do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome.” Assim, demonstrada a consolidação da 

propriedade do imóvel em favor da parte autora, devidamente averbada na 

respectiva matrícula, de rigor o deferimento da liminar vindicada, não 

sendo o caso de audiência de justificação prévia, ante a robusta prova 

documental encartada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO - 60 DIAS - ART. 30 DA 

LEI 9.514/97 - MANUTENÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO FORO - NÃO 

CONFIGURADA. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, "é assegurada ao 

fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 
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imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a 

reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 

desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do 

disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". A 

cláusula de eleição de foro não abarca expressamente a solução de 

litígios envolvendo as garantias prestadas ao contrato, notadamente por 

se tratar de bem imóvel e a ação originária versar sobre reintegração de 

posse”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.15.004536-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017). “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ARREMATADO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL FUNDADO NA LEI N.º 9.514/97 - CARTA DE 

ARREMATAÇÃO LEVADA A REGISTRO - PROPRIEDADE DO AUTOR 

COMPROVADA - DIREITO DE SEQUELA - POSSE INJUSTA - 

DEMONSTRAÇÃO - RÉU QUE SE NEGOU A DESOCUPAR O BEM - 

REQUISITOS DA PRETENSÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - A imissão de posse, fundada no direito de 

propriedade - destina-se a tutelar o direito de quem detenha título de 

domínio sobre um bem, mas se vê privado de exercer as faculdades a ele 

inerentes, em virtude de embaraço criado pelo alienante ou por terceiro 

que exerça posse injusta. - Comprovado o domínio do autor sobre a coisa 

reivindicada, decorrente da averbação de carta de arrematação no 

registro do bem, com transferência da propriedade ao arrematante, bem 

como a ilícita permanência do réu no imóvel, recusando-se a deixá-lo, é de 

ser julgado procedente o pedido inicial, com o deferimento do pedido de 

imissão de posse.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.037243-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 03/10/2017). Nada 

obstante, com fito de evitar nulidades futuras, entendo por bem determinar 

ao Oficial de Justiça cumpridor do mandado que proceda prévia avaliação 

do imóvel, com certidão circunstanciada acerca de seu estado de 

conservação. Expeça-se MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE dos 

reconvintes no imóvel descrito e caracterizado nos autos, intimando-se o 

autor e/ou quem se encontrar no bem para desocupação voluntária no 

prazo de 60 dias, sob pena de uso de força policial, caso certificado 

pelo(a) Oficial de Justiça quanto a necessidade. Desta decisão foi 

interposto o recurso de Agravo de Inst rumento n . 

1001541-44.2018.811.0000, sendo na decisão Id. 11870451 indeferida a 

liminar e, no mérito, negado provimento ao recurso (Id. 13448344): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – BEM 

IMÓVEL – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO 

CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo 

irregularidade na notificação para purgação da mora, correto se faz a 

consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Procedido o 

leilão extrajudicial e inexistindo irregularidade em sua tramitação, correto 

se faz a imissão do arrematante no bem arrematado.” Considerando que 

nesta ação restou sedimentada a regularidade dos procedimentos 

expropriatórios realizados, outra solução na resta senão a procedência do 

pedido reconvencional, ante o inequívoco direito dos adquirentes do bem 

em questão, ao exercício de sua posse. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por ANTONIO STEFANI FILHO, para condenar apenas o réu 

BANCO BRADESCO S/A ao pagamento da indenização pelas benfeitorias 

realizadas no imóvel, o que deve ser apurado em liquidação de sentença, 

com base na prova documental e fotografias constantes nos autos, e 

JULGO PROCEDENTE a Reconvenção apresentada por SILVANDIR 

TARTARI e JULIANA ROCHA, confirmando a liminar de imissão na posse. 

Por terem os réus, sucumbido de menor parte, condeno o autor, tanto na 

ação principal como na reconvenção, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado de cada causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, 

em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023731-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO YAMAMOTO (EXECUTADO)

YAMAMOTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELENA TERUKO YAMAMOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerente indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006096-78.2018.8.11.0041

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:

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009152-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

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:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRE MARI FLORES DE MORAES (AUTOR)

MARCOS LEONEL FLORES DE MORAES (AUTOR)

MARLON FLORES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO)

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)
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CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021512-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E SIMBO-FRUTAS E LEGUMES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019872-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA BERNARDINA DE SOUZA MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida manifestar sobre a prestação de contas da 

venda do bem, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021377-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI MENDES FERRACINI (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021573-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME (RÉU)

FELIPE MEIRELLES VENTURA (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021482-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON REGINALDO RAMIRES (EXECUTADO)

BIKES BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como apresentar o título Executivo Extrajudicial anunciado na inicial, 

de forma legível e assinada pela parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021421-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELISABETE APARECIDA ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

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: 1021433-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DOS ANJOS (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 J. SAFRA S.A (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora fazer comprovação da hipossuficiência, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015415-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010483-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO MARCELO TARGINO DE ASSIS (EXECUTADO)

REY DE LAS PALETAS EIRELI - ME (EXECUTADO)
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Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020476-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004975-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020412-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016665-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020588-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010363-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011580-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEZILTO SILVA ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014329-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN JONNY RIBEIRO CARLOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013532-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Decorrido o prazo da segunda requerida manifestar nos 

autos, certifique-se e após, intime-se o autor para manifestar sobre 

cumprimento da obrigação e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020626-87.2018.8.11.0041

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:

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (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.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017568-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FREIRE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINE FREIRE ALVES OAB - 308.222.972-72 (CURADOR)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre o cumprimento da sentença, especificando 

se o requerido acostou os documentos como ali dirimido. Com relação a 

sucumbência, tenho por satisfeita a obrigação pelo depósito, em face da 

anuência da parte autora. Expeça-se alvará em seu favor. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para comprovar o alegado, no 

prazo legal. Em caso positivo, intime-se o autor para comprovar a quitação 

do contrato, no prazo legal, sob pena de aplicação de multa diária. Ao 

contrário, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020026-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014543-89.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LEITE CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE OAB - MT9758/O 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028136-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CAMPOS MARTINS (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027631-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018215-71.2018.8.11.0041

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:

RONALDO LIMA DO CARMO (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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021923-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PARANHOS ALVES SANTANA (RÉU)

FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 
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às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021875-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO PINTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021929-39.2018.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019817-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISSE MARA ESTRAL (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021650-53.2018.8.11.0041

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:

NELSON FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009215-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOMIEDES AMARAL MENDES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora acostar aos autos Instrumento de Procuração válida 

para expedição do alvará, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSIO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face a tempestividade dos embargos de declaração, 

recebo para apreciação. 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. Não cabe aqui nesta decisão, 

enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na 

referida. Assim, cumpra-se a decisão em todos seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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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 efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (RÉU)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011060-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 909253 Nr: 36325-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA, ALFREDO TRAGNI, SILVIA REGINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogada Dra, Eveline Guerra da 

Silvavinscrito na OAB/MT sob o n. 22987/O, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida ainda não 

devolvida relizada em 01.02.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 425287 Nr: 8748-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:11958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1159003 Nr: 35509-27.2016.811.0041

 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: ANDRE OVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/CE, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Ou seja, a instituição não está cobrando valores diversos do que o 

contrato, apenas o autor optou em financiar junto com a parcelas demais 

despesas estas devidamente previstas no negócio jurídico. Por essa 

razão julgo improcedente o pedido de repetição de indébito no importe de 

R$ 4.666,33 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três 

centavos), visto não foi comprovado a cobrança a maior como 

alegado.Sobre o pleito de repetição do valor de R$ 887,95 (oitocentos e 

oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) cobrança ilegal quando 

da quitação do contrato de financiamento, primeiramente, podemos 

perceber que não há nos autos comprovação do referido valor.Segundo, 

o autor baseou seu pleito no cálculo unilateralmente por ele confeccionado 

e este não de ser aceito sem a prova do seu pagamento.”No mais, 

persiste a sentença tal como prolatada.P. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ROSANE 

APARECIDA KULEVICZ - OAB:20576-O, STELLA HAIDAR ARBID - 

OAB:10.931/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 809022 Nr: 15497-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1078735 Nr: 682-87.2016.811.0041

 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): RANILSON P SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209422 Nr: 20082-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLOVIS DE SOUZA

 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: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 960378 Nr: 4994-43.2015.811.0041

 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: MARCOS ANDRÉ ZANDONADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, JOSÉ GILBERTO 

MEDINA DALBEN, BANCO DO BRASIL S/A, JUCILENE MELERO SOARES 

DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-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.: 716406 Nr: 10293-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 822270 Nr: 28449-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 825320 Nr: 31333-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1075658 Nr: 57774-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGELAINE SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101936 Nr: 11325-07.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123119 Nr: 20090-64.2016.811.0041

 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): FERNANDO CHEIDA MELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134438 Nr: 24855-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARIOTTO

 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:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169528 Nr: 39969-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N J N NERES ALVES DAS NEVES JUNIOR E 

CIA LTDA - ME, NERES ALVES DA NEVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1293116 Nr: 5869-08.2018.811.0041

 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: IRENO ALBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

ESPÓLIO DE JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA MARÍLIA SIQUEIRA 

CALLORI, AMARILDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974058 Nr: 11247-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 11247-47.2015.811.0041, 

Protocolo 974058, 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): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O processo de conhecimento somente é remetido ao arquivo após 

encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, intime-se o autor para postular no prazo legal pela conversão da 

ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134080 Nr: 24710-22.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 357035 Nr: 27335-10.2008.811.0041

 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: MARCELA NATALIE RIBEIRO DE AMORIM ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, NPJ - 

UNIRONDON - OAB:, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 367585 Nr: 5616-35.2009.811.0041

 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: ALTAIR SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para apresentar extrato como determinado na 

sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, conforme constante 

da referida.

Após, diga o autor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 12478-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO ONOFRE CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1217485 Nr: 10712-50.2017.811.0041

 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: SUZUCO SENGA HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, DOMINGOS HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 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.

O Embargante não apontou qualquer omissão, contrariedade ou 

obscuridade, apenas está discordando da fundamentação já posta na 

referida.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 735620 Nr: 31990-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão de fl.246, devendo o requerido depositar os 

honorários periciais no prazo legal, sob pena de bloqueio on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 746018 Nr: 43200-68.2011.811.0041

 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): TRANSPORTADORA VELE RICO LTDA, 

THIAGO OLIVEIRA GOMES, IONE GLORIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Ao contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764596 Nr: 17251-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOMAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 Vistos, etc.

Não há como aplicar a desconsideração de personalidade jurídica em 

relação a empresa diversa da executada.

Assim, defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-ase.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014780 Nr: 29617-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Ao contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 790075 Nr: 44114-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUIZ MONTEIRO CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Ao contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 874177 Nr: 12780-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA IMPORTADOS DE OCULOS LTDA - ME, 

SAULO DA CRUZ CARDOSO, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 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.: 823700 Nr: 29779-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME, MARCIO 

JUNIOR ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Foi determinada a penhora em 30% de faturamento da empresa 

executada, entretanto, o meirinho não realizou a penhora conforme 

certificado à fl.205.

Assim, inviável avaliação genérica como postulado pelo autor.

Intime-o para dar prosseguimento ao feito, nos termos da realidade 

processual.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1173271 Nr: 41415-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGNHARIA LTDA, AMELIA LUCIA MACHADO DA SILVA, AIR BOM 

DESPACHO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As pesquisas pretendidas pelo autor já foram realizadas nos autos. 

Assim, deverá proceder a citação da parte requerida no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 445778 Nr: 20311-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, EDUARDO ROSENDO DE LUCENA, IRACEMA ROSENDO 

DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada da penhora e para cumprir a determinação do 

artigo 861 do CPC, no prazo de dez dias, por edital.

Após, diga o credor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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.

Não há como determinar busca de patrimônio de empresa diversa da 

executada, como pretendido pelo autor.

Oficie-se ao Órgão indicado à fl.192 "b", para informar existência de 

valores. Após, conclusos.

Diante da informação de fls.187/188, intime-se o credor para manifestar 

interessse do bem penhorado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 758846 Nr: 11110-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA MARIA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução Forçada, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no 

artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se levantamento da 

penhora, se existente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 
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estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138814 Nr: 26948-14.2016.811.0041

 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): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005412-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005106-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MOURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033280-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. O fato de não homologar acordo, não inibe de extinguir 

o feito pela composição amigável extrajudicial, conforme anunciado pelo 

autor nos autos. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017553-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se correção do nome da ação, nos termos da inicial. 

Oficie-se ao Juízo da 3º Vara Cível desta Capital, para informar sobre 

julgamento da ação Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido 

alternativo de Rescisão Contratual c/c Reparação por danos materiais e 

morais e pedido liminar nº 1036357-60.2017.8.11.0041. Havendo 

julgamento, junte-o aos autos e digam as partes. Ao contrário, como não 

há notícias que obsta o prosseguimento do feito, 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, 19.08.19

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021830-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO JOSE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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 
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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, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021873-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 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, 19.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021896-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA OLIVEIRA CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 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, 19.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021867-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURVO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 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, 19.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015940-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NINA VILELA DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 
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prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032120-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DOS SANTOS DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Daycoval S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra Vitor Hugo 

dos Santos de Paula, objetivando a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face da alienação fiduciária proveniente da Cédula de Crédito Bancário nº 

10-469940/15A e anunciado no id. Num. 10312378 - Pág. 1/Pág. 4. Alegou 

que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

deixando de pagar as prestações a partir da prestação de vencimento de 

10/02/2017, incorrendo em mora desde então. Requereu a concessão de 

liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência dos pedidos. 

Instruiu seu pedido com documentos de ids. Num. 10312366 - Pág. 1/Num. 

10324456 - Pág. 4. A liminar foi concedida no id. Num. 10327757 e 

cumprida no id. Num.10563950 - Pág. 1/Num. 10563957 - Pág. 1, sendo a 

requerida citada e intimada da apreensão por edital no id. Num. 11857576, 

tendo sido certificado no id. Num. 12606390 o decurso de prazo de 

citação sem apresentação de resposta. Nos termos da decisão de Num. 

12610877 foi decretada a revelia da parte requerida, sendo nomeado 

Curadora Especial, na pessoa da Defensoria Pública. Em resposta (id. 

Num. 13380536 - Pág. 1/Pág.6) a parte requerida apresentou contestação 

e fez uma síntese dos fatos. Aduziu sobre o Microssistema de Defesa do 

Consumidor, bem como, sobre os contratos bancários, afirmando ser o 

contrato de adesão que supre a autonomia de vontade. Requereu a 

inversão do ônus da prova e a repetição de indébito. Pugnou pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a declaração de nulidade 

das cláusulas que preveem a cobrança juros remuneratórios na ordem de 

2,61% ao mês, readequando-os a taxa média de juros de mercado que na 

data estava em 1,86%. Juntou documentos nos ids. Num. 13380593 - Pág. 

1/ Num. 13380596 - Pág. 5 e no id. Num. 13730752 - Pág. 1 manifestou 

sobre a produção de provas pretendidas a produzir. Em seguida, o autor 

apresentou réplica à contestação (Num. 13913451 - Pág. 1/Pág. 12), 

ratificando a tese inicial e asseverando a inexistência de onerosidade do 

contrato e legalidade das taxas contratadas. Pugnou pela procedência dos 

pedidos contidos na inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. 

É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de 

Busca e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face da alienação fiduciária proveniente da Cédula de Crédito Bancário nº 

10-469940/15 em decorrência da prestação de vencimento de 10/02/2017. 

Em resposta a parte requerida apresentou contestação e requereu a 

inversão do ônus da prova e a repetição de indébito. Requereu ainda, a 

fixação da taxa de juros em 1,86%, visto que os juros remuneratórios na 

ordem de 2,61% ao mês é abusiva. Pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Considerando que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos 

autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento 

do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 

355-I do Novo Código de Processo Civil. Em face de tratar de matéria de 

direito documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a 

existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito. 

Considerando que a parte requerida está assistida pela Defensoria Pública 

do Estado, como Curadora Especial, não faz “jus” ao benefício da Justiça 

Gratuita, em face de ausência de comprovação a este benefício. Quanto à 

questão de fundo, diante do contrato (id. Num. 10312378 - Pág. 1/Pág.4), 

verifica-se que, em relação aos juros remuneratórios pactuados, o mesmo 

deve prevalecer, pois o percentual ali fixado está dentro do valor de 

mercado, ou seja, 2,61% ao mês e 36,2414% ao ano. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição Financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante o que não é o caso em tela. Somente seria considerada 

abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e 

meia (50%) acima da taxa média de mercado, o que não é o caso em 

questão, conforme se constata no contrato, e é assim o entendimento dos 

nossos Tribunais, vejamos: MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, NA MODALIDADE CHEQUE 

EMPRESARIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO 

DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Só se considera abusiva a 

taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) 

acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no 

julgamento do REsp. 1.061.530/RS. (Ap 37672/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018). EMBARGOS À EXECUÇÃO 

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO 

NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Só se considera abusiva 

a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) 

acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no 

julgamento do REsp. 1.061.530/RS. (Ap 12813/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, entendo indevido, pois, não houve alteração do 

contrato e não existe comprovação que a parte requerida pagou encargos 

abusivos. Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito 

material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real 

“sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa 

própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Não há 

como desconsiderar a mora do devedor, pois o principal não está pago 

como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar 

disposição legal. 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 dos autos consta Julgo Por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. Declaro consolidado nas mãos 

do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a 

venda do bem. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida 

para o pagamento da condenação, atualizada, sob pena de aplicação de 

multa de dez por cento e expedição demandado de penhora e avaliação. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.08.17

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 766377 Nr: 19131-35.2012.811.0041

 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: MEIRE MARIA AUGUSTA DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 
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SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Requerido a se manifestar em dez (10) dias acerca do alegado 

pelo Requerente às fls. 249/251.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 11 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812444 Nr: 18936-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENILDES LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO DIAS DE 

CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 72). Promovida sua 

intimação por carta (fl.73), para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 76).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Exequente, eis que fica suspensa a exigibilidade por se tratar 

de justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 10 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403749 Nr: 35595-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA PEDROSO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de 

sentença, vez que deixou de cumprir a exigência de que trata o art. 525, 

§6º, do CPC.

 Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença exequenda, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes para manifestar sobre os 

cálculos, prazo de cinco (5) dias, decorrido o prazo assinalado com ou 

sem manifestação certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

 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.

Considerando o deferimento do efeito suspensivo no Recurso de Agravo 

de Instrumento n. 1007296-49.2018.8.11.0000 (Decisão fls. 272-273v) 

aguarde-se o julgamento do aludido agravo.

 Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 913840 Nr: 39373-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA OAB: 7.344 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289439 Nr: 9956-90.2007.811.0041

 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: DOMINGOS IGLESIAS VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10.112/MT, PRISCILA GHILARDI BORGES VALIM - OAB:7120, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. CRISTIANE MONTEIRO VIDA OAB: 10.112 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703468 Nr: 38097-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. DEBORA MUHL OAB: 15658 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 424689 Nr: 8521-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA HELENA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB: 16.377 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 982949 Nr: 15343-08.2015.811.0041

 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: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO OAB: 5.262 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289961 Nr: 10445-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FAGUNDES FERREIRA, JUSSARA 

CARDOSO FAGUNDES FERREIRA, JORGE F. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

MAGNO JOSÉ DA SILVA - OAB:19.135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MT 22842/B, JÚLIO 

CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:4234-A

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. ANDRE LUIZ PRIETO OAB: 14.548 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 449345 Nr: 22368-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. HELENE SENA VIDIGAL OAB: 16402 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14841 Nr: 1938-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA E OUTROS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. HELENE SENA VIDIGAL OAB: 16.402 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772069 Nr: 25158-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO GIRALDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CSF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319, HELENE SENA VIDIGAL - OAB:16402

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. HELENE SENA VIDIGAL OAB: 16.402 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 782756 Nr: 36416-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI ERNESTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. HELENE SENA VIDIGAL OAB: 16.402 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1304614 Nr: 9568-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI ERNESTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/mt

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. HELENE SENA VIDIGAL OAB: 16.402 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464581 Nr: 32431-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. MUZZI QUITETE (NUTRI ART DO BRASIL E 

REP. DE GENEROS ALIMENTICIOS), JEAN MARC MUZZI QUITETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. ILDO DE ASSIS MACEDO OAB: 3541 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378464 Nr: 1443-32.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

Isabela Lecticia de Jesus Souza - OAB:21540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. Isabela Lecticia de Jesus Souza OAB: 21540 para que 

no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 419102 Nr: 5605-69.2010.811.0041

 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: MARILEIDE MARQUES DA CRUZ CARNEIRO LEAO, 

EUCLIDES PINTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JOÃO FERNANDES DE SOUZA OAB: 5721 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 728723 Nr: 24667-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA EPP, 

ESPÓLIO DE JAMAL HUSSEIN OMAIS, NAUAL OMAIS, FÁTIMA OMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JONEMAR SAYD PINTO OAB: 18852 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756175 Nr: 8258-73.2012.811.0041

 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: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA PEDROZA ME, JOSÉ DE 

SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO M. PINTO FILHO - 

OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JONEMAR SAYD PINTO OAB: 18852 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 766386 Nr: 19140-94.2012.811.0041

 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: SHIRLEY LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JONNY RANGEL MOSHAGE OAB: 7694 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747753 Nr: 45013-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY LOPES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:OAB/MT 7694

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JONNY RANGEL MOSHAGE OAB: 7694 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 853630 Nr: 56288-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA PEREIRA NARDON 

BRAGA - OAB:DEF. PUBLICA, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 Intime-se as partes, para no prazo legal manifestarem sobre os cálculos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783934 Nr: 37704-24.2012.811.0041

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 273 de 606



 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JOSÉ MARCILIO DONEGÁ OAB: 3079 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746425 Nr: 43636-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB: 15.348 para que 

no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1092582 Nr: 7323-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V L DE BRITO ME, VALMIR LUIZ DE BRITO, 

VANILDES CARVALHO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - 

OAB:11.287/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB: 11.287 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296131 Nr: 7170-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ DE BRITO, VANILDES CARVALHO 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB: 11.287 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 425366 Nr: 8795-40.2010.811.0041

 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: MILTON DE CERQUEIRA FILHO, DINALVA FERRAZ 

RIBEIRO DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, 

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA - OAB:23950/O, VITOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB: 23950 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383126 Nr: 18805-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA ROSA, MARCELO HAJAJ 

MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. LARA CRISTINA DE O. LIMA OAB: 7614 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1190767 Nr: 1641-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 16445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RENOVO O ATO.

 Vistos.

 Intime-se o Embargante para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se 

a respeito da Impugnação aos Embargos de fls. 91-95.

 Decorrido o prazo, certifique-se e após venham-me os autos conclusos 

para prolação de Sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1149505 Nr: 31486-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA REGINA MOURA BUENO DE 

JESUS, MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. LARA CRISTINA DE O. LIMA OAB: 7614 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772989 Nr: 26119-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL COMÉRCIO E DIST. DE MAQ. E FERR. 

LTDA OU DAFRA COM. DE MAQ. E EQUIP. LTD, JOSÉ AILTON DA SILVA, 

IZABELA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. LARA CRISTINA DE O. LIMA OAB: 7614 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 824853 Nr: 30892-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DE MORAES 

DUARTE - OAB:15384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Autos nº 30892-29.2013.811.0041 – ID. 824853

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por DIEGO AUGUSTO 

ALMEIDA FERRAZ em face de BANCO PANAMERICANO S.A (fls. 

186-190).

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 deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado às fl. 190, 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.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 322416 Nr: 23819-16.2007.811.0041

 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: C.N. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, CAIO HENRIQUE 

PEIXOTO HUGUENEY, JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB AUTOCRED - COOP. DE ECON. E 

CRED. MUTUO DOS COMERCIANTES DE AUTOMOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. LARA CRISTINA DE O. LIMA OAB: 7614 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 373544 Nr: 10027-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.N. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. LARA CRISTINA DE O. LIMA OAB: 7614 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 358481 Nr: 28855-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.N. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, CAIO 

HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY, JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. LARA CRISTINA DE O. LIMA OAB: 7614 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362308 Nr: 31947-88.2008.811.0041

 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: WALTER NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELY BOCARDI DE MIRANDA - 

OAB:8088/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:17536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB: 17.536 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1016638 Nr: 30398-96.2015.811.0041

 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: MIRIAM NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO ITAU S/A, BANCO CITICARD S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO ITAUCARD S/A, MIDWAY S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCARD S/A, 

HSBC FINANCE DO BRASIL S/A, BANCO PORTOCRED S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CASSIO MAGALHÃES 

MEDEIROS - OAB:OAB/RS 60.702, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 
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OAB:4729-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:, diogo ibrahim 

campos - OAB:13296, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:11.640, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES OAB: 

9.802 para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob 

pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801820 Nr: 8257-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB: 14232 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 426869 Nr: 9461-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABOR A KILO BAR RESTAURANTE LTDA

 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:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB: 4482 para que 

no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775365 Nr: 28619-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME, 

MAURO AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:11564-A, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:OAB-MT11.564-A

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. MARCELO ALVARO C N RIBEIRO OAB: 15.445 para que 

no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 75641 Nr: 5425-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:7.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO OAB: 7.547 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378577 Nr: 14641-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA ROSSIGNOLI DE TOLEDO RIBEIRO, 

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FINANCEIRA S/A, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARIA DE TOLEDO 

RIBEIRO NÓBREGA - OAB:7.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO OAB: 7.547 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068314 Nr: 54649-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS, LETÍCIA PALMA SIMÃO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, MARILLIAN VITORIA ALVES DE 

FARIA - OAB:19509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB: 19.509 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 742519 Nr: 39410-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOERSON MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. NOILVIS KLEM RAMOS OAB: 13100 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 734318 Nr: 30608-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. FRANCO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA REZENDE BEJARANO - 

OAB:22.309/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 
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CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. PAOLA REZENDE BEJARANO OAB: 22.309 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 377773 Nr: 14074-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. K. DIESEL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10042/MT, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - 

OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO OAB: 8941 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339479 Nr: 9993-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB CREDISAN - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENEDITO MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT, WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:8.070/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. MARIO CEZAR DE LIMA OAB: 6618 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142544 Nr: 27083-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB: 5868 para que 

no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 771293 Nr: 24357-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO E ARAUJO LTDA ME, DORIVAL 

JARDIM MACEDO, SIRLEI SALES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIHADINEY TAVARES 

EUGENIO - OAB:16378, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - 

OAB:6.398/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. RODRIGO MISCHIATTI OAB: 7568 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 878660 Nr: 15894-22.2014.811.0041

 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: ALCEU APARECIDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT, ROLF TALYS OSORKI SANTIAGO - OAB:MT/11.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. ROLF TALYS OSORKI SANTIAGO OAB: 11.406 para que 

no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466739 Nr: 33848-23.2010.811.0041

 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: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. G. COMÉRCIO DE FIOS E INFORMÁTICA 

LTDA, JAIME FERREIRA JUNIOR, GERSON BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO OAB: 1113 para que 

no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793225 Nr: 47315-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NATILINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o que endereço encontrado na pesquisa é o mesma já 

diligenciado, manifeste o autor em cinco dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 360754 Nr: 30613-19.2008.811.0041

 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: PAULO SILAS MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 
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OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. Tatyanne Neves Balduino OAB: 10877 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23474 Nr: 92-77.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIM & TURIM LTDA, NELSON AMILCAR 

TURIN, MARIA HELENA MACIEL TURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 928922 Nr: 48677-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 254732 Nr: 19327-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELZI MARIA FONSECA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11.247/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. VIVIANA KARINE DELBEN FERREIA DE LIMA OAB: 

11247 para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob 

pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 341202 Nr: 11535-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 

CELIA REGINA DOS SANTOS SILVA, VANDAIR MORAES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. WALDIR CECHET JUNIOR OAB: 4111 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 913917 Nr: 39433-17.2014.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA RODRIGUES F LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ procedo à 

intimação do DR. WOLNEY LEITE DE LIMA OAB: 3550 para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703935 Nr: 38595-16.2010.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX AUTO PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 750170 Nr: 1875-79.2012.811.0041

 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: INES VALDETE BARRETO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751132 Nr: 2879-54.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DO NASCIMENTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786349 Nr: 40238-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO, ELIANE LUIZA 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATACHA GABRIEELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:16.295-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798572 Nr: 4964-76.2013.811.0041

 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: VAGNER ALEXANDRE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815204 Nr: 21658-23.2013.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO DA SILVA SCARSELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, 

JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 OAB SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 828816 Nr: 34664-97.2013.811.0041

 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: VENÂNCIA TAIZ DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 916313 Nr: 40984-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊNIO JOSÉ UES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952890 Nr: 1423-64.2015.811.0041

 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: ALESSANDER FLORES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 785702 Nr: 39571-52.2012.811.0041

 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: CELSO KRZYZANSKI, IRIA MARIA KRZYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS S/A, ESPÓLIO DE 

MAMEDE STELLATO, EDSON LUIZ STELLATO, ESPÓLIO DE ZEFERINA 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709 - B - MT, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324, ROSELI 

INÊS REIS - OAB:11.666-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257.907, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10.825/MT

 Autos n.º 785702 – Embargos de Terceiro.

 Vistos etc.

De proêmio, cumpra-se, integralmente, o comando judicial de fl. 107, 

observando-se o preconizado na CNGC/MT.

Ademais, compulsando detidamente o presente feito e o executivo 

apenso, verifica-se que o petitório e os documentos insertos nos autos 

executivos apensos às fls. 343/357, possuem liame com o objeto discutido 

nos presente embargos, destarte, determino o traslado das referidas 

peças processuais insertas na ação executiva apensa (cód. 16661) para 

os presentes embargos de terceiro 785702 (cód. 893639), mediante as 

cautelas de estilo.

Cumprida a providencia supra, sobre as referidas peças processuais, 

manifeste-se as partes, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1108480 Nr: 14090-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE AGUIAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3.055, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte Embargada, para 

no prazo de 15 dias, manifestar nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1289023 Nr: 4630-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍCINIO DOS SANTOS SILVA NETO, GUSTAVO STAUT 

PINTO COSTA, GUILHERME STAUT PINTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o ato deprecado.

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 .

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23205 Nr: 12125-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, BENEDITO CLAUDIO 

MEIRELLES, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA, FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB, SALDINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474/MT, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT, SALADINO 

ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 Vistos.

Apresentado o laudo pericial pelo expert nomeado nos autos, expeça-se 

alvará de liberação dos respectivos honorários depositados a fl. 1818 em 

seu favor.

No mais, dê-se prosseguimento ao feito conforme decisão de fl. 1814.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762765 Nr: 15309-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 898434 Nr: 28674-91.2014.811.0041

 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: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MACHADO COLA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE O 

DESPACHO RETRO. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1052962 Nr: 47847-67.2015.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, DANILO JOSE DA SILVA, MARIO 

AUGUSTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 /MT

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 84/85) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade Na sentença 

de fl. 77.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079367 Nr: 1104-62.2016.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE 

NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1156390 Nr: 34437-05.2016.811.0041
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 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): ERNESTINA DE MORAES PROFESSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE 

NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401041 Nr: 33504-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CAMPOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Incluam-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381888 Nr: 17627-96.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:5.222 MT

 certifico que não houve manifestação do executado. Manifeste o credor 

em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296220 Nr: 7208-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JOÃO NORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o Embargante 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 dos Embargantes, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC.Traslade-se cópia desta para a Execução em apenso 

(ID 776847).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821510 Nr: 27702-58.2013.811.0041

 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): MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME, 

KLEBER AUGUSTO BACCARIN, VIVIANNY IACONO ROMÃO BACCARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fl. 113, defiro o pedido de citação por hora 

certa, condicionada a constatação pelo Sr. Meirinho, da presença dos 

requisitos necessários, devendo atentar-se para o disposto no artigo 252 

e ss., do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849933 Nr: 53051-63.2013.811.0041

 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): E. ALVES DA SILVA ME, ERMON BERNARDINO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de E. ALVES DA SILVA ME (fls. 124/128).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime o Executado consoante art. 513, § 4º, do CPC, via Edital, que deverá 

ser publicado exclusivamente via DJE, efetue o pagamento do montante 

apontado às fls. 127/128, 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.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 805810 Nr: 12274-36.2013.811.0041

 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): V. A. CONVERTEDORA DE GÁS NATURAL 

VEICULAR LTDA, VANDA ELIZABETE BRAGATO FERNANDES, JOÃO 

CARLOS DA SILVA, AUDAIRA DE CAMARGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada, via sistema BACENJUD (Banco 

Central) a fim de obter endereços para citação do Executado, conforme 

pedido de fl. 162. Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação do Devedor.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797152 Nr: 3521-90.2013.811.0041

 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): DIMERCI AFONSO VIEIRA, DIMERCI AFONSO 

VIEIRA, OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados e do 

extenso lapso temporal sem a localização dos mesmos, 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), 12 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832665 Nr: 38253-97.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLIS, ERIKA ALVES GOMES BRANDOLIS, MARCIA REGINA BRITO 

BRANDOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados e do 

extenso lapso temporal sem a localização dos mesmos, 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), 9 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 908418 Nr: 35797-43.2014.811.0041

 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: EMIDIO CESAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 140/141) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

de fls. 132/139.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819337 Nr: 25610-10.2013.811.0041

 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): MUNDO DOS COLCHOES LTDA, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, LUIS ROBERTO GUEDES, 

JOSÉ GERALDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERALDO GUEDES - 

OAB:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema das empresas de energia fornecedores de energia elétrica, pois a 

diligência pode ser realizada pela própria parte, junto ao Tribunal Eleitoral 
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de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905311 Nr: 33757-88.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO 

LTDA, ERICO WERNER FINGER, SILVANA COMPAGNONI FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do Autor a promover o 

andamento processual em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367158 Nr: 5658-84.2009.811.0041

 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: DEMETRIO ARCANGELO FRANCIO, ELIZABET BESSANI 

HIDALGO, IVOR LUIZ GUINDANI, JOÃO DOMINGOS GUINDANI, JOÃO 

ERVINO OZORIO, JONAS HENRIQUE DE LIMA, JOSÉ RAFAEL TEZZARO, 

JOSÉ VENCESLAU DE ALMEIDA, LEONESIO PANDOLFO, LEONILDO 

APARECIDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE O 

DESPACHO RETRO. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747699 Nr: 44954-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONOCENTER COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA, LUIS ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO 

GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

SIMONI ZAMPIERI GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, 

LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO 

GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de processo inserido na Meta 2 de 2017 do CNJ.

Processo concluso pendente de providências pela secretaria.

Previamente a analise do pedido de fls. 188/189 e a fim de evitarmos 

pronunciamento judicial sob indução de erro, tendo em vista que os autos 

tramitam há mais de seis (06) anos sem a efetiva citação dos Requeridos 

e sem informações atualizadas nos autos acerca da Carta Precatória e 

dos mandados expedidos e distribuídos – fl. 64, sendo assim solicite-se 

informações acerca do cumprimento da carta precatória expedida dos 

autos.

No mais, intime-se o Sr. Oficial de Justiça responsável pelos mandados de 

fls. 178/179 para prestar informações a respeito dos mesmos, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incorrer nas sanções previstas 

no art. 658 da CNGC-MT.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência eis trata-se de processo inserido na meta.

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289414 Nr: 9941-24.2007.811.0041

 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: CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a localização de bens passíveis de penhora, indicação 

pelo Autor e visando preservar direitos de terceiros de boa-fé, realize-se 

online no sistema Renajud a restrição de transferência do veículo indicado 

a fl. 113.

 Em dez (10) dias, manifeste-se o Autor requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intime-se.

 Cuiabá (MT), 12 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 114845 Nr: 4678-50.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARA MAGALHÃES DE SIQUEIRA 

BATISTELLA, IVO BATISTELLA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por ANTONIO CARLOS 

TAVARES DE MELLO em face de BANCO DO BRASIL S.A (fls. 364/365).

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 deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 365, 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), 12 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791060 Nr: 45130-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 283 de 606



CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELE COSTA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 250735 Nr: 17651-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., CLAUDIO METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 867619 Nr: 7655-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, WANDERLANN JOSÉ PEAGUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:131.776/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296410 Nr: 7276-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO MEDEIROS, TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CERDITOS DOS MEDICOS 

DE CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 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 dos Embargantes, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC.Traslade-se cópia desta para a Execução em apenso 

(ID \319065).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 731497 Nr: 27628-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME, 

BARBAS JOSÉ COUTINHO, MARIA HELENA DE CAMPOS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE 

CONFECÇÃO DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 DECISÃO

Vistos.

Não conheço dos embargos de declaração (fls. 115/118), pois opostos 

intempestivamente conforme certidão de fl. 120.

Certifique-se o decurso de prazo da decisão proferida nos autos, 

promovendo-se os atos subsequentes por impulso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721118 Nr: 16605-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO OTAIR PAVÃO, SANDRA GOMES 

PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401043 Nr: 33506-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 394385 Nr: 29664-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PAPEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24533 Nr: 517-41.1996.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODESSA DA AMAZÔNIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André vidigal de oliveira - 

OAB:8451, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66267 Nr: 4243-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harry Noli Zulke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Cristina Gomes da 

Silva - OAB:7.997/MT

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14167 Nr: 1288-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CARLOS AGRO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 121129 Nr: 910-63.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BRANDT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, LEANDRO REYS TEIXEIRA DE SOUZA - OAB:, MANOEL 

ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, VALTENIR QUEIROZ DOS 

SANTOS

VALTENIR Q - OAB:8.45/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iolanda Alves Dias 

Gargaglione - OAB:5292

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 956384 Nr: 3269-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA FREIRE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que a devedora não efetuou o pagamento do débito. Manifeste o 

credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 930903 Nr: 49762-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY SILVA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 911386 Nr: 37768-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSSAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Tendo em vista que o feito se arrasta há anos sem a satisfação do 

almejado pelo Autor, saliento que a fim de evitarmos a delonga e 

eternização de demandas dessa natureza, alvitro o Autor acerca do art. 

4º, da Lei de Busca e Apreensão para adequar-se ao rito processual 

implementado pela Lei 13.043/14, que faculta ao Credor postular a 

conversão da presente ação em execução de título extrajudicial diante 

destas eventuais circunstâncias.

 Sendo assim, intime-se o Autor a se manifestar quanto ao interesse na 

conversão da ação, ressaltando que caso haja interesse deverá trazer 

aos autos o quantum debeatur atualizado em quinze (15) dias, vindo então 

concluso para deliberação sobre o levantamento do valor depositado nos 

autos.

Por fim, não havendo o interesse na conversão, retorne-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido de fls. 98/99.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1077977 Nr: 190-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONES SERVIÇOS DE GUINCHOS E 

GUINDASTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18.219

 DESPACHO

 Vistos.

 Certifique-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos – fl.78 

e arquivem-se em definitivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1003525 Nr: 24941-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDIN E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada, via sistema BACENJUD (Banco 

Central) a fim de obter endereços para citação do Executado, conforme 

pedido de fl. 72. Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação do Devedor.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 932536 Nr: 50684-32.2014.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIM FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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.

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por B.V FINANCEIRA S.A 

C.F.I em face de LUIZ CARLOS ALVES JUNIOR (fls. 129/130).

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 deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 130, 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), 12 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 711639 Nr: 4702-97.2011.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE PAULA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Incluam-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814313 Nr: 20785-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDINA NASCIMENTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fúlvio Monteiro Chaves - 

OAB:324.900, LUCIA TEREZINHA PEGAIA - OAB:88215, RODRIGO 

TAVARES DE MACEDO - OAB:247.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1010940 Nr: 27972-14.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES, VANIA CRISTINA 

DE ARRUDA RODRIGUES, NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

JOVENIL RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, oposição de Embargos à Execução pelos executados Jovenil 

Rodrigues Junior e Vania Cristina de Arruda Rodrigues. Na oportunidade, 

impulsiono os autos para intimação do exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1160744 Nr: 36234-16.2016.811.0041

 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): RODRIGO GUSTAVO FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 294796 Nr: 11841-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPAGRO - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 238314 Nr: 7370-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY HELOISE TOLEDO 

FRAGA - OAB:6723-B/MT, ERIKA BUTTARELLO G. DE CARVALHO - 

OAB:MT/6550-B, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 246268 Nr: 14029-42.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME, RODRIGO BISINOTO BOLDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Previamente a analise do pedido de fls. 114/119 intime-se o Exequente 

para em cinco (05) dias manifestar-se acerca da desistência da penhora 

do imóvel de fls. 36/36-v tendo em vista o requerimento de penhora online.

 Após, voltem-se os autos conclusos para deliberação e apreciação do 

pedido de fls. 114/119.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 246542 Nr: 14233-86.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 914, § 1º, do CPC , intimem-se o Executado a promover 

a correta distribuição dos Embargos à Execução – fls. 203/217, devendo a 

Secretaria excluir destes autos a referida petição e os documentos a 

estes relacionados, bem como a impugnação apresentada pelo Exequente 

– fls. 219/222.

O Exequente requeira o que entender de direito em quinze (15) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

No mais, proceda-se a abertura do 2º volume dos autos, a partir da fl. 200, 

conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 141716 Nr: 26205-58.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO DE SOUZA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 94981 Nr: 3217-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do Requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 81190 Nr: 3160-69.1996.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECÂNICA M. P. LTDA, 

Antônio Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Em março de 2015, o Plenário do CNJ aprovou a edição da Recomendação 

n. 51 para que todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente 

os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens 

judiciais ao Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 Atendendo tal recomendação a partir de maio/2016, as cooperativas de 

crédito foram incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido 

em 2001 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central 

com o objetivo de tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no 

Sistema Financeiro Nacional.

 Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa de penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$352.919,50 (indicado às – fls. 

236/240).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 No mais, acerca dos pedidos para expedição de Ofícios indefiro, uma vez 

que tal diligência cabe ao interessado promover.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14223 Nr: 2030-44.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberlândia Solda Técnica Ltda, Osmar José 

Pereira, Renato Jakimiu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rogério de Arruda 

Cavalcanti - OAB:11.121/PE, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, Lino 

Alberto de Castro - OAB:6790/DF, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - 

OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, Wladimir de Campos Pereira - OAB:11.234/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15759 Nr: 221-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CANTARELLA, Saule Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARVALHO 

FERRO - OAB:13615-B

 DECISÃO

 Vistos.

 Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$71.954,97 (indicado a – fl. 193).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA 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:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o devedor a indicar bens a penhora em quinze (15) dias, sob 

pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze(15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23519 Nr: 5323-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO CIPRIANO DA SILVA, DELCIO JANKE, 

TERENCE MASTRANGELLI DE ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:2.288-A/MT

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465926 Nr: 33321-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA S. RODRIGUES, JOSE 

ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466744 Nr: 33852-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HIDEO YAMAMOTO, AFONSO HIDEO 

YAMAMOTO, NEIDE VILELA FERREIRA YAMAMOTO, ALICE HARUMI 

MATSUMOTO, SERGIO SEIYTI MATSUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste a parte credora no prazo de cinco dias, requerendo o que de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 422183 Nr: 7280-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE BUON SAPORE LTDA ME, 

MARCELO ENOK ARAÚJO PACHECO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780526 Nr: 34077-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALWIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 781289 Nr: 34876-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. DE ANDRADE - ME, CLÉCIA PIRES DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773192 Nr: 26325-86.2012.811.0041

 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): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARCOS JOSE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Registre-se que os Executados foram citados, porém não apresentaram 

defesa, portanto não possuem advogado constituído nos autos.

No mais, defiro o pedido do credor e determino a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$ 27.243,44 (demonstrativo de cálculo – 

fl. 08).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Em prevalência dos princípios da economia e celeridade processuais e da 

efetividade da execução, os prazos contra o revel correm 

independentemente de intimação – inteligência do art. 346, do CPC .

 Portanto, havendo sucesso na penhora nas contas do Executado, se faz 

desnecessária a sua intimação pessoal acerca desta, sobretudo porque 

não teve interesse em opor-se à execução.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o Exequente 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764642 Nr: 17297-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BOSCARATO DIAS, RODRIGO BOSCARATO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do Requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 738186 Nr: 34742-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LDTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o autor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 726807 Nr: 22638-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MLTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA COUTINHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Havendo custas e despesas processuais, pela 
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autora. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de 

julho de 2018JOSE ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710802 Nr: 3787-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MOURA SILVA CONSULTORIA 

ME, ROSANGELA MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 914, § 1º, do CPC , intimem-se os Executados a 

promoverem a correta distribuição dos Embargos à Execução – fls. 73/96, 

devendo a Secretaria excluir destes autos a referida petição e os 

documentos a estes relacionados, bem como a impugnação apresentada 

pelo Exequente – fls. 99/112.

O Exequente requeira o que entender de direito em quinze (15) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 720021 Nr: 15474-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do 

presente feito, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033696-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RODRIGUES LICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 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 REQUERIDA para manifestar nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias quanto ao contido na petição da parte autora de ID 

14232199 sob pena de considerar verdadeiros o seu conteúdo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030675-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GUILHERME DE OLIVEIRA PEDROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006690-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNES BOA ESPERANCA EIRELI (EXECUTADO)

ROBERTA NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA (EXECUTADO)

DELSON LEMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029699-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ZAGO OAB - SP142155 (ADVOGADO)

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SOUZA DALLA PRIA (DEPRECADO)

WOLNEY DALLA PRIA JUNIOR (DEPRECADO)

 

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 devolução da Carta Precatória.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005783-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDE JOSE DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 5 7 8 3 - 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: ERNANDE JOSE 

DE AMORIM DESPACHO Vistos etc. Defiro o pedido do banco vindo na 

petição de Id 13845069. E tendo em vista que já transcorreu parte do 

prazo ali solicitado, desde da realização de seu pedido, concedo o prazo 

de um mês ao banco requerente para o cumprimento da decisão de Id 

13400610. Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 19 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 
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da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009122-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003519-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 0 9 1 - 4 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: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de Id 12666729 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 

implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 

ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreens. Sem adentrar no mérito de que o credor 

pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. Assim 

entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de viabilizar a 

requerida a superação da situação da crise econômica e financeira que 

atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral do Plano, não é 

cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de agir do banco 

requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa ocorrida pelo 

deferimento do plano de recuperação judicial da empresa requerida, no 

qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, cabível a 

suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 
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LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 

AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000095-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 0 9 5 - 7 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: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de Id 11535804 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 

implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 

ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreensão. Sem adentrar no mérito de que o 

credor pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. 

Assim entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de 

viabilizar a requerida a superação da situação da crise econômica e 

financeira que atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral 

do Plano, não é cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de 

agir do banco requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa 

ocorrida pelo deferimento do plano de recuperação judicial da empresa 

requerida, no qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, 

cabível a suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 

LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 
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AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 17 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003438-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 4 3 8 - 8 1 . 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 CONSÓRCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de ID 12655329 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 

implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 

ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreensão. Sem adentrar no mérito de que o 

credor pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. 

Assim entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de 

viabilizar a requerida a superação da situação da crise econômica e 

financeira que atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral 

do Plano, não é cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de 

agir do banco requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa 

ocorrida pelo deferimento do plano de recuperação judicial da empresa 

requerida, no qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, 

cabível a suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 

LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 

AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 
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ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014644-92.2018.8.11.0041

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:

SILVIA CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos autos não logrei êxito em 

localizar o pagamentos da complementação da diligências do sr. Oficial de 

justiça, salvo engano, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o deposito das diligências para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos o referido depósito

Expediente

 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10267, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778739 Nr: 32161-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO ZANINI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MATEUS DIAS - 

OAB:17617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10195, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818866 Nr: 25155-45.2013.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATUZALEN BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

as devoluções das correspondências nos quais informam que os 

endereços são "desconhecido” e "não procurado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 861231 Nr: 2707-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR LEITE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:16.8016/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10248, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788178 Nr: 42129-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10256, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700388 Nr: 35011-38.2010.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, INÊS 

MARTINS DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10262, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1087088 Nr: 4775-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA ANTUNES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10270, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1144404 Nr: 29362-82.2016.811.0041

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO GONZAGA GOMES 

SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10248, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122326 Nr: 19787-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA, ANTONIO FERNANDES DE BRITO, RENILSON 

FERNANDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10268, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1134028 Nr: 24669-55.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10273, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824263 Nr: 30327-65.2013.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10273, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1015146 Nr: 29755-41.2015.811.0041

 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): MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - 

ME, MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO, ALISSON ALVES 

CASSEMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10274, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390289 Nr: 25784-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIBE MARTINS DE ASSUNÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 
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COELHO - OAB:14.559/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT, FABRICIO FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:12030/MT

 Vistos etc.

 I - Tendo em vista a desistência da penhora do veículo, manejada pelo 

banco exequente, à fl. 73, proceda-se a baixa da restrição do referido 

veículo, junto ao Sistema Renajud.

 II - Defiro o pedido de fl.73 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749905 Nr: 1582-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. F. B. ROLAMENTOS LTDA, FRANCISCO DA 

SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Tendo em vista a desistência da penhora do veículo, manejada pelo 

banco exequente, à fl. 78, proceda-se a baixa da restrição do referido 

veículo, junto ao Sistema Renajud.

 II - Defiro o pedido de fl.78 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 123994 Nr: 11599-25.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN SPORT FITNNESS LTDA, JOSIMAR 

SANTOS VILAS BOAS, PUBLIO VILAS BOAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 214 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445986 Nr: 20445-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, ANA CRISTINA VALIM REIS, AUZEMIR GOMES MOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.76 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 (um) 

ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821818 Nr: 28006-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 98/99 e suspendo o presente feito pelo prazo de 06 

(seis) meses.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042888 Nr: 42934-42.2015.811.0041

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 53 e suspendo o presente feito pelo prazo de 06 

(seis) meses.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 424916 Nr: 8616-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ANTUNES PAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725, JOSE 

VIEIRA JUNIOR - OAB:15.406-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

executada para manifestar nos autos quanto aos referidos Embargos de 

fls. 209/210 no prazo legal, sob pena de preclusão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715734 Nr: 9671-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA & TAGLIARI LTDA, ARTUR LUIZ 

TAGLIARI, ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA, MOACYR ANTONIO 

TAGLIARI, MARIA EUNICE DA COSTA TAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a juntada do Ofício de fls 111, bem como as informações ali 

contidas, impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar 

nos autos quanto a realização do pagamento das custas processuais 

referentes Carta Precatória bem como as custas de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça_ no juízo deprecado da Secretaria da 2ª Vara Cível e da 

Fazenda Pública da Comarca de Cornélio Procópio /PR_ distribuída sob o 

sistema PROJUDI nº 0005055-50.2018.8.16.0075, no prazo de 05 (cinco) 

dias, haja vista que os autos aguardam o cumprimento da referida CP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 379834 Nr: 15673-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA IZABEL, LUCIO MONTEIRO NETO, 

NEICEMAR DOS SANTOS COLERAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

contido na petição de fls 112/113 na qual informa a quitação do acordo 

realizado, sendo que seu silêncio será interpretado como concordância 

tácita, ensejando a extinção dos autos nos termos do art.924 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1143786 Nr: 29059-68.2016.811.0041

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já transcorreu o prazo solicitado pela parte autora 

(fl.45), intime-se o requerente, pessoalmente e via de seu patrono, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, para promover o andamento do feito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 335601 Nr: 6501-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA MADALENA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 15 (quinze) dias quanto 

a Defesa por negativa geral do curador da parte requerida, bem como 

para apresentar o valor da avaliação do bem, e o valor da venda do 

veículo a fim de abater no saldo defedor da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441077 Nr: 17644-98.2010.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANE CARDOSO 

MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 96/97 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1033834 Nr: 38550-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCOS ALBERTO COUTINHO BARBOSA, 

MARIA IZABEL DE MORAES MAFRIM COUTINHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

153/156) às fls. 163 e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 157/162, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 356427 Nr: 26803-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 144 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129548 Nr: 22841-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE DE FÁTIMA MONTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 63/64 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386574 Nr: 22355-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES - ME, 

EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES PERES, MARCELO ALEXANDER 

CARVALHO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 70 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81414 Nr: 3795-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LICIO DA SILVA, ROSÁRIA SUSUK 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao contido no Ofício de fls 269/302 e documentos ao mesmo anexados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233278 Nr: 2557-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA VILLAR PRUDENCIO 

- OAB:9887-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 206 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791979 Nr: 46069-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAMY COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - 

ME, ALEXANDRE GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 93 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021679-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021679-06.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Everton 

Marques da Silva ingressou com Ação de Revisão Contratual com Pedido 

Liminar a em face de Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento. Afirma o requerente que firmou com o requerido o contrato 

de financiamento, em novembro/2017, no valor de R$ 13.071,12, a ser 

pago em 36 parcelas mensais de R$ 537,00, para aquisição do bem marca 

FIAT, modelo SIENA ELX 1.0 FLEX, ano de fabricação/modelo 2007/2007, 

cor VERMELHA, placa NDL 5234, chassi 9BD17201A73339362. Assevera 

que há incidência no contrato de capitalização de juros (anatoscismo), 

abusividade na TAC e nos encargos moratórios. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas vencidas e 

vincendas no valor de R$ 443,62 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 
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processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas no valor que entende como devido de R$ 

443,62 ou o valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua 

manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pelo requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º 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. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021684-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ADRIELI CANTEIRO MARIANO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021684-28.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Compulsando 

detidamente os autos, constato que não há motivos para que a distribuição 

seja realizada por continência/dependência aos autos de n. 

1002000-54.2017.8.11.0041, posto que não possuem a mesma causa de 

pedir. Não há conexão entre os feitos, tampouco fundamentos para sua 

distribuição e apensamento, concluindo que não há razão dos presentes 

autos serem distribuídos para esta vara. II – Ainda, observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, 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 polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

relação jurídica posta por Dora Adrieli Canteiro Mariano Gonçalves em 

face de Bradesco Financiamentos, APENAS de responsabilidade civil, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição financeira no polo passivo 

da lide não estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa 

efetivação de contrato, que a parte também formule pedido de natureza 

bancária. 3. Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. 

(PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – 

COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 

004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – 

COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 
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partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos desapensados e 

remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição 

do mesmo ao Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021735-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021735-39.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria 

Conceição Dorileo Figueiredo ajuizou Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em face de 

Banco do Brasil S/A. Afirma a requerente que é servidora pública 

aposentada e também recebe pensão por morte de seu marido e que o 

requerido realiza descontos de empréstimos consignados em sua folha de 

pagamento e também em conta corrente, e que estes deveriam ser 

realizados em folha de pagamento, respeitando o limite legal de 30% (trinta 

por cento) da sua renda líquida. Requer, em sede de tutela antecipada, a 

limitação dos descontos mensais de parcelas referentes aos contratos de 

empréstimos para o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus 

rendimentos líquidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Inverto o 

ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com base na verossimilhança da alegação e a 

hipossuficiência da parte requerente. Faço tal inversão, neste momento, 

segundo as regras ordinárias de experiências, por entender que as partes 

não podem ser surpreendidas ao final do processo, com uma decisão 

desfavorável em razão da falta de provas, caso fosse a inversão 

determinada na sentença. No tocante ao pedido, em sede de tutela 

antecipada, no que diz respeito aos empréstimos consignados, cumpre 

esclarecer que perfilho do entendimento jurisprudencial sedimentado no 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade da cláusula que 

autoriza o desconto em folha de pagamento do empregado ou servidor da 

prestação do empréstimo contratado, “que não pode ser suprimida por 

vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada 

em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário” (REsp 

728.563/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 8.6.05). O artigo 24 do Decreto 

Estadual 691/2016 MT, prevê o limite de 30% a título de margem 

consignável para desconto em folha de pagamento, o que sugere a 

razoabilidade do limite eleito. Observa-se que a concessão da medida para 

que os descontos em folha de pagamento sejam efetuados até o montante 

de 30% dos vencimentos líquidos da requerente não trará nenhuma 

consequência irreparável aos réus, mas se não concedida, prejuízos 

certamente se materializarão em razão do autor. Neste mesmo sentido 

manifesta a jurisprudência: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o 

caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, 

mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às 

consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da 

remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em 

buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o 

adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso 

ordinário provido. (STJ RMS 21380/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 30/08/2007, DJ 15/10/2007 p. 300) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. REMUNERAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA FALSIDADE IDEOLÓGICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES 

INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. SUSPENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

1. Não tem direito à indenização por transferência o militar que, fazendo 

uso de declaração ideologicamente falsa, deixa de fixar residência na 

localidade indicada. Restituição de valores pagos que, por indevidos, não 

pode ser tida como ilegal. 2. Desconto que não deve ultrapassar 30% 

(trinta por cento) da remuneração dos impetrantes, até a total quitação do 

débito, face ao caráter alimentar atribuído aos vencimentos do servidor. 3. 

Segurança parcialmente concedida. (STJ MS 5.814/DF, Rel. Ministro 

EDSON VIDIGAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2001, DJ 

12/03/2001 p. 85) O referido Decreto 691/2016, em seu art. 24, traz a 

seguinte redação: “Art. 24 As consignações facultativas não 

ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os 

seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: I - as 

realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas 

entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, 

pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, 

pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT 

Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento); 

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito 

poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), 

ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito 

por Consignado. § 1º A margem consignável prevista no inciso anterior 

não concorre com o limite definido no inciso I. § 2º As consignações 

realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão 

entre si, observado o teto do percentual acima mencionado. § 3º Caso a 

soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 

70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter 

continuado, serão suspensos os descontos das consignações 

facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem 

conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto.” (grifo nosso) 

Tal concessão não atinge os contratos realizados entre as partes que não 

se tratam de consignação em folha de pagamento, como por exemplo os 

contratos de antecipação de CDC, Crédito Salário, como alguns dos 

realizados pela requerente, que são descontados em sua conta corrente. 

Ainda que, por se tratarem de empréstimos consignados em folha de 

pagamento, neste momento, os referidos descontos dos empréstimos 

consignados encontram-se no limite de 30% da renda líquida da 

requerente. Não houve comprovação pela requerente de descontos 

superiores à margem de 30% de sua remuneração líquida. Desta feita, 

indefiro o pedido de tutela antecipada. Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035376-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035376-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS DECISÃO 
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INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Compulsando os autos, observo da petição 

de Id 11497217, que informa o exequente inexistir inventário, comunicando 

ter indicado representante do espólio no autos, que supostamente é o 

herdeiro administrador dos bens. Entretanto, sabe-se que no caso de 

falecimento da parte e diante da ausência de inventário, os sucessores 

são seus representantes legais. Com efeito, o espólio tem sua existência 

vinculada ao inventário e não havendo ação de inventário em curso, 

devem compor a lide os sucessores, consoante aplicação analógica do 

art. 63, § 2º do CPC. Conforme se observa da certidão de óbito de Id 

10799329, o de cujus deixou 03 herdeiros. Assim, intime-se o exequente 

para regularizar a sucessão processual, conforme determinou a decisão 

de Id 11306278, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012311-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO DA SILVA JUNIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012311-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ALVARO DA SILVA JUNIO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO HONDA CG 160 FAN 

FLEXONE, PLACA NPJ-5003, COR PRETA, CHASSI 9C2KC2200GR003513, 

ANO MODELO 2016/2016, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 19 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021829-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (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 J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021829-84.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Ronnam 

Martins de Vasconcelos ingressou com Ação de Revisão Contratual com 

Pedido Liminar a em face de Banco J. Safra S/A. Afirma o requerente que 

firmou com o requerido o contrato de financiamento, em 07/03/2017, no 

valor de R$ 25.412,26, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 785,43, 

para aquisição do bem marca RENAULT, modelo SANDERO AUTHENTIQUE 

1.0 12V 4P COM AG, ano de fabricação/modelo 2017/2017, cor 

VERMELHA, chassi 93Y5SRF84HJ738680. Assevera que há incidência no 

contrato de capitalização de juros (anatoscismo), abusividade na TAC e 

nos encargos moratórios. Assim, em sede de tutela antecipada, requer a 

consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 

647,05 que entende devido, ou o valor contratado, que o requerido exclua 

e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto de títulos, a sua manutenção na posse do bem, a inversão do 

ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente seja 

autorizada a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no 

valor que entende como devido de R$ 647,05 ou o valor contratado, que o 

requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as 

questões de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a 

exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome do requerente 

nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a 

verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe 

expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além 

disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de 

juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se 

sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). 

Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 
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são efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base 

nas provas documentais produzidas pelo requerente, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. A 

manutenção de posse também se relaciona diretamente à 

descaracterização da mora, e uma vez comprovada, é plenamente devido 

o procedimento judicial de busca e apreensão, consoante Súmula 72 do 

STJ. Assim, a citada manutenção somente é devida quando presente a 

verossimilhança na ilegalidade de encargos incidentes durante o período 

da normalidade contratual. Conforme fundamentos acima, não é verossímil 

a abusividade dos juros remuneratórios, nem da incidência de 

capitalização de juros, logo, não se vislumbra a possibilidade de se 

conceder a manutenção da posse. Ademais, pelo que consta do art. 330, 

§§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao 

requerido, conforme segue: “Art. 330 - (...) § 2º 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. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Por todo 

exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 

do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo o 

valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao 

referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. a/Cuiabá, 19 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015656-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSLIRIO FERREIRA OAB - MT5071/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015656-44.2018.8.11.0041. AUTOR: PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO 

ATMOSFERICA LTDA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

Tutela de Urgência em Caráter Antecedente com Pedido Liminar proposta 

por Protege-Sistema de Proteção Atmosférico Ltda - EPP em desfavor de 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT. Aduz, em síntese apertada, ter 

celebrado com parte requerida dois contratos, sendo Cédula de Crédito 

Bancário – CCB n. B30830112-7 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) e uma Cédula de Crédito Bancário – CCB n. B20830460-4 no valor 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aditadas várias vezes, alterando 

juros, valores e prazos. Informa que o banco requerido ofereceu 

mudanças nos termos contratuais, tais como amortizações mensais, 

seguro de vida, de automóveis, sinalizando que caso o autor concordasse 

com tais proposições concederia contrapartidas como liberação de 

algumas garantias contratuais. Relata ainda que aceitou as ofertas do 

Banco requerido, bem como, informa que ofereceu garantias em forma de 

dação de pagamento, todavia até o momento não recebeu resposta. 

Requer em sede de tutela antecipada que o requerido, se abstenha de 

incluir os nomes do autor, sócios e seus avalistas dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia a realização da audiência de 

conciliação/mediação, bem ainda a citação do requerido para que junte 

aos autos todos os extratos que compõem a dívida da autora. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Com o intuito de evitar dano mais intenso, impõe o 

art. 300 CPC que o juiz poderá conceder "a tutela de urgência quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo". Desse modo, encontra-se em 

discussão judicial a dívida e principalmente a alegação de valores a serem 

compensados entre autor e réu. Analisando o feito através desta ótica, 

vislumbro os requisitos necessários a sua concessão da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, conforme o art. 305 do CPC. Nesse 

sentido, o entendimento do artigo art. 308 do CPC, a petição inicial da ação 

que visa à prestação da tutela cautelar antecedente expõe que cabe ao 

requerente aditar a petição inicial, com a complementação de sua 

argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido 

de tutela final, no prazo de 30 (trinta) dias. Os fatos narrados 

presumem-se verdadeiros, ante o princípio da boa fé processual, 

inerentes a todos que litigam em juízo. Com o procedimento de exibição de 

documento objetiva a parte autora a busca de elementos que possibilitem 

alcançar prova que pode ser tanto perante a própria parte requerida, 

como diante de um terceiro que esteja em poder do documento. Neste 

sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO - TUTELA ANTECIPADA - EXCLUSÃO DO NOME 

DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - 

ORIENTAÇÃO DO STJ - NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DÍVIDA OU 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme entendimento consolidado no STJ em recurso 

repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o prudente 

arbítrio do juiz" (TJMT - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). Havendo risco de dano inverso, 

a garantia do juízo é medida imperativa para o deferimento da antecipação 

da tutela. (TJMT - AI 74793/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016). CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA AÇÃO CAUTELAR CARACTERIZADOS 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Há interesse 

processual da parte que postula em ação cautelar a exibição de 

documentos, como os contratos firmados junto às instituições financeiras, 

como meio preparatório para uma futura ação revisional. Os bancos 

possuem o dever legal de apresentar os extratos bancários e os 

contratos firmados para o correntista, por decorrer da integração 

contratual compulsória. Os honorários de sucumbência devem respeitar o 

art. 20, §3º, do CPC, bem como com o princípio constitucional da 

proporcionalidade e da razoabilidade.(TJMT - Ap 81029/2012, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013) (grifo 

nosso). Assim, proceda-se à alteração da capa dos autos e do sistema 

Apolo, prosseguindo o feito como Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos, seguindo INDEFERIDO o pleito acerca de exclusão/ 

abstenção de inscrição do nome do requerente nos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito. Defiro o pedido de tutela cautelar antecedente 

para que o requerido apresente, no prazo da resposta, os documentos 

pleiteados no item 05, junto ao ID 13531691, da inicial, sendo de 

necessidade para o prosseguimento do feito. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no 

mandado a advertência do art. 400 do Código de Processo Civil. Fica 

advertido o autor, nos moldes do art. 308, que efetivada a tutela cautelar, 

o pedido principal deve ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias. 

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. AT/Cuiabá, 19 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017858-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017858-28.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RAPHAEL LEANDRO DE OLIVEIRA SENTENÇA Vistos etc. 

Banco J. Safra S/A propôs Ação de busca e apreensão, em face Raphael 

Leandro de Oliveira, no entanto, requereu, na petição de Id 9484599, a 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Recolha-se, imediatamente, o mandado de busca e 

apreensão expedido. Deixo de determinar eventuais baixas de restrições, 

inclusive junto ao sistema Renajud, tendo em vista inexistirem ordens 

emanadas por este Juízo neste sentido. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013404-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013404-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JORCENITA MARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOTA Vistos etc. 

Acolho a emenda constante do Id. 14043456. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação Declaratória de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem proposta Jorcenita Maria 

de Oliveira, em desfavor dos herdeiros do de cujus, Francisco de Assis 

Gomes Mota, quais sejam, Fabio de Oliveira Gomes Mota, Wemerson 

Lopes Mota e Cleberson Lopes Mota, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a exordial que, a requerente e o de cujus conviveram em 

união estável por, aproximadamente, 21 (vinte e um) anos, de forma 

pública e contínua, como consta do id. nº 13252084 e 13252089 tendo o 

relacionamento findado em virtude do falecimento, ocorrido no dia 26 de 

agosto de 2016. Requer, assim, o reconhecimento judicial desta relação de 

união estável. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 20 de 

agosto de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Citem-se[1] os requeridos[2] e, intimem-se ambas as 

partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Wemerson Lopes Mota e Cleberson Lopes Mota, Endereço: Rua Domingos 

de Lima, s/n, Jardim Mato Grosso, Cidade: Rondonópolis-MT, CEP: 

78740-382. [2] Fabio de Oliveira Gomes Mota, Endereço: Av. Principal, nº 

19, Bairro: Santa Amália, Cidade: Cuiabá-MT, ZONA 02.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024753-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANY GIMENEZ PIERRI (AUTOR)

M. A. G. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOMAR VARZEAGRANDINO LEITE (RÉU)

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: 

1024753-05.2017.8.11.0041. AUTOR: LAURIANY GIMENEZ PIERRI, MARIA 

ALICE GIMENEZ PIERRI LEITE RÉU: ARIOMAR VARZEAGRANDINO LEITE 

Vistos etc. Ante à manifestação, constante do Id. 14007481, informando o 

endereço atualizado do requerido, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 12 de setembro 2018, às 14:30 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024449-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA ARRUDA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024449-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: DANIELLE SILVA ARRUDA 

LEITE EXECUTADO: ABEL SANTOS DE SOUZA Vistos etc. Ante à 

manifestação, constante do Id. 14024274, informando os endereços 

atualizados de ambas as partes, designo audiência de conciliação, para o 

dia 13 de agosto 2018, às 15:30 horas, a ser presidida pelo ilustre 

conciliador desta vara judicial. Como medida de celeridade, sirva a cópia 

da presente como mandado de intimação[1]. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito [1] DANIELLE SILVA ARRUDA LEITE – Endereço: Rua 

Itauba, Quadra 118, lote 11, Bairro: Dr. Fabio, em Cuiabá/MT. ZONA: 06 

ABEL SANTOS DE SOUZA – Endereço: Rua: Vilhena, nº 140, Bairro: Novo 

Horizonte, em Cuiabá/MT. ZONA: 06

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020876-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA OAB - MT24227/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JOSÉ DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020876-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LAIS RIBEIRO DE SOUZA 

EXECUTADO: AILTON JOSÉ DE SOUZA Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando 

aos autos planilha, relacionando os meses e valores devidos, bem como, 

apresente a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1021037-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AIRTON ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Augeni de Lima Moreira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021037-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AIRTON ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: AUGENI DE LIMA MOREIRA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Conversão de 

Separação Judicial em Divórcio, proposta por Airton Alves Moreira, em 

face de Augeni de Lima Moreira, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Cite-se a parte requerida[1], mediante às cautelas e advertências 

legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de julho de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Augeni de Lima 

Moreira, Endereço: Rua Cáceres, nº 69, Centro, Cidade: Rio Branco – MT.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021053-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SOUSA DE OLIVEIRA BRITO (AUTOR)

W. J. D. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021053-84.2018.8.11.0041. AUTOR: WIVYANE JENYFFER DE OLIVEIRA 

SILVA, VANUZA SOUSA DE OLIVEIRA BRITO RÉU: ROMULO OLIVEIRA 

SILVA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para 

emendá-la, em 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa da presente 

ação, bem como, apresentando o título executivo que fixou os 30% do 

salário mínimo vigente, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

13 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002096-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA NOEMI RODRIGUES LEITE E CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ENIR VASCONCELOS RIBEIRO (RÉU)

MARCO AURELIO GOMES RIBEIRO (RÉU)

ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT6484/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002096-69.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VICTORIA NOEMI RODRIGUES LEITE E CAMPOS RÉU: ESPÓLIO DE ENIR 

VASCONCELOS RIBEIRO, MARCO AURELIO GOMES RIBEIRO, ENIO 

VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR Vistos etc. Como medida de celeridade, 

designo audiência de conciliação, a ser presidida, excepcionalmente, por 

esta magistrada, para o dia 15 de agosto de 2018, às 14:00 horas. 

Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

Julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019460-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINNARA MACIEL BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARC MUZZI QUITETE (RÉU)

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: 

1019460-20.2018.8.11.0041. AUTOR: LINNARA MACIEL BORGES RÉU: 

JEAN MARC MUZZI QUITETE Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos 

autos, cópia dos documentos pessoais da representante do infante, bem 

como, cópia do comprovante de endereço da mesma, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016584-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINHA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016584-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELENINHA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: DELSON CESAR DA SILVA Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da exordial, para cumprir integralmente o despacho, 

constante do Id. 13670712, bem como, para retificar o polo passivo da 

ação, tendo em vista ser consensual, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003380-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL LARA LEITE (REQUERENTE)

VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA KAWAMOTO LARA LEITE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003380-78.2018.8.11.0041 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, no prazo de 5 dias, juntar aos autos os demais 

comprovantes de pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012613-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALMEIDA GIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR (RÉU)

RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN OAB - MT10729/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1012613-02.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 19 de julho de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006309-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES GUSTAVO GOMES TOLEDO PIZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETTICIA FABIOLA DE ARRUDA PINTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1006309-84.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 19 de julho de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 416627 Nr: 4321-26.2010.811.0041

 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: CDAVS, JDAV, LCSJ, LDAV, APFDMV, RCV, NPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291, 

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, Luiz Alfeu Souza 

Ramos - OAB:6.693, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 416627

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 364/vº e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 380/381 eis que, as providências pendentes, 

independem de que o processo permaneça na secretaria, devendo ser 

desarquivado, quando do cumprimento das determinações, constantes da 

sentença.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012018-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANICETO FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

TAMURAIA FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

AKA ROENE FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

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: 1012018-03.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: RAFAEL 

ANICETO FERREIRA PEREIRA, TAMURAIA FERREIRA PEREIRA, AKA 

ROENE FERREIRA PEREIRA Vistos etc. Ante às informações do id. 

14051554, redesigno a solenidade do id. 13610931, para o dia 03 de 

setembro de 2018, às 09:30 horas. Intime-se a autora por meio de seu 

culto advogado. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Julho 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: 1003537-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARTINS MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

gabriel monteiro (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: 

1003537-51.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIZA MARTINS MONTEIRO RÉU: 

GABRIEL MONTEIRO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, 

opostos, perante este Juízo, por Elza Martins Monteiro e outros, em 

decorrência da decisão interlocutória, proferida no id. 13880631. 

Sustentou a parte embargante, a ocorrência de erro material, notadamente 

quanto à renúncia realizada pelos herdeiros do de cujus, que se destina 

ao monte e não à viúva, conforme retificação das primeiras declarações, 

constante do id. 13638573. Diante do exposto, com fundamento no art. 

1022, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para que conste da decisão 

embargada: “Extrai-se das primeiras declarações (id. 13638573) que, os 

herdeiros renunciam aos direitos hereditários sobre a herança deixada 

pelo de cujus em favor do monte”. A presente decisão é parte integrante 

da decisão embargada, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. 

Cumpra-se, integralmente, a decisão proferida no id. 13880631. P. R. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002937-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE TEODORO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO NERIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1002937-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEONICE TEODORO 

BORGES REQUERIDO: LUIS FERNANDO NERIS Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Decisão Interlocutória, que fixou alimentos provisórios, 

proposta por Cleonice Teodoro Borges, em face de Luiz Fernando Neris, 

devidamente qualificados nos autos. Buscou a parte autora, o 

cumprimento da decisão proferida nos autos nº. 1029139-78.2017, com 

identificador nº. 10909195, que impôs ao requerido, o pagamento da 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, até que se concretizasse a 
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venda do bem imóvel, que se encontra na posse do requerido. A ação foi 

recebida, nos termos da decisão de id. 11756160, que deferiu a 

gratuidade processual e determinou a citação do executado, para pagar o 

valor de R$ 3.007,20 (três mil sete reais e vinte centavos), referentes aos 

meses de dezembro/2017 a fevereiro/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhora de bens e, caso não houvesse o pagamento no 

prazo, ao valor exequendo seria acrescida multa de 10% (dez por cento) 

e, também, honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento), 

sobre o valor devidamente atualizado. O requerido foi regularmente citado, 

na data de 19 de março de 2018, conforme certificado no id. 12295863. No 

id. 12883613, a parte autora pugnou pela realização de penhora on line do 

valor em atraso, acrescido da multa e honorários, que totalizava a quantia 

de R$ 3.793,75 (três mil setecentos e noventa e três reais e setenta e 

cinco centavos), diante do decurso do prazo, para pagamento voluntário 

das prestações em atraso. Na data de 27 de abril de 2018, o requerido se 

habilitou nos autos, juntando instrumento de mandato no id. 12959222, 

vindo a apresentar impugnação no id. 13080495, apresentando 

impugnação ao pedido de gratuidade processual, e sustentando a não 

ocorrência do trânsito em julgada da decisão que embasou o pedido de 

cumprimento, o que a tornaria inexigível, bem como, a existência de 

excesso de execução, em face da incidência dos honorários 

advocatícios, sobre o valor do débito, já acrescido da multa de 10%. Ao 

final, em face da garantia do juízo, com o depósito da quantia de R$ 

3.608,64 (três mil seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), 

pugnou pela concessão do efeito suspensivo. A parte autora no id. 

13077058, pugnou pela inclusão das prestações que se venceram no 

curso do processo, que totalizam a quantia de R$ 7.278,64 (sete mil 

duzentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). No id. 

13513486, a autora se manifestou, quanto à impugnação apresentada pelo 

requerido e, no id. 13513635, juntando cópia de sua carteira de trabalho. É 

o relato do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, importante 

esclarecer que a decisão proferida nos autos principais, não se trata de 

sentença, mas sim de decisão interlocutória de mérito, que julgou 

parcialmente o mérito da lide, conforme autoriza o art. 356, do Código de 

Processo Civil, no que tange, exclusivamente, ao reconhecimento do 

período de convivência, já que incontroverso, gerando verdadeira cisão 

do julgamento do mérito. A inovação trazida pelo CPC de 2015 pode gerar 

dúvida, em relação à natureza do pronunciamento jurisdicional, a qual 

somente poderá ser sanada, com a leitura dos fundamentos da decisão. 

Por outro lado, no que se refere à fixação de alimentos compensatórios, 

que são objeto desta ação, a mesmo se deu em caráter provisório, já que 

o requerido se encontra na posse do bem comum, tanto que restou 

expressa a necessidade de prosseguimento do processo, ante a 

ausência de acordo, quanto à partilha dos bens. Vejamos: "Em face do 

casal não ter chegado a um acordo, quanto a partilha de bens, o processo 

terá seu seguimento para essa finalidade. Não sendo o imóvel passível de 

divisão cômoda, intimem-se as partes, para se manifestarem, acerca do 

direito de preferência, na aquisição da bem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se a avaliação do imóvel e 

remetam-se os autos para leilão. Tendo em vista que o requerido está na 

posse do imóvel, fixo alimentos compensatórios em favor da requerente, 

no valor de 1000,00 (mil reais), por mês, a ser pago todo dia 10 (dez), de 

cada mês, até a venda do bem. Intime-se o requerido, para comprovar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a existência e a propriedade da 

franquia de aromatizantes, mencionada na audiência. Após, conclusos. 

Cumpra-se." É por essa razão que, em face da decisão em comento, seria 

cabível a interposição de agravo de instrumento, inclusive quanto à parte 

que julgou parcialmente o mérito, a teor do que dispõe o art. 1.015, incisos 

I e II, do CPC. Parte-se, portanto, da premissa de que é objeto da presente 

ação, o cumprimento de decisão interlocutória, que fixou alimentos 

compensatórios, em benefício da autora, enquanto perdurar a situação 

fática que a fundamentou. A ausência de cumprimento voluntário da 

obrigação provisória fixada na decisão gerou o presente pedido de 

cumprimento de decisão interlocutória, sendo o requerido devidamente 

citado na data de 19 de março de 2018, conforme certificado no id. 

12295863, incidindo, a partir de então, o prazo para pagamento voluntário, 

sob pena de multa e honorários. Nesse contexto, não há que se falar em 

suspensão do processo, até porque, a teor do que dispõe o art. 1.026, do 

CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, 

devendo a decisão ser cumprida desde logo. Outrossim, faz-se 

necessário consignar que, os alimentos compensatórios se destinam a 

compensar economicamente a parte que, de alguma forma, ficou 

prejudicada com o fim da união, ou seja, não se destinam ao sustendo do 

beneficiado, razão pela qual a ele não se prestam as disposições 

aplicadas aos alimentos provisionais, ou seja, não é possível a inclusão 

das parcelas que se venceram no curso do processo Assim, 

considerando que o requerido efetuou o depósito parcial do valor devido, 

consistente na quantia de R$ 3.608,64 (três mil seiscentos e oito reais e 

sessenta e quatro centavos) – id. 13080508, cabe somente o pagamento 

do saldo remanescente, em observância ao pedido inicial. Por derradeiro, 

a condição da parte que sustente o pedido de gratuidade processual, não 

se confunde com situação de miserabilidade, sob pena de se inviabilizar o 

acesso à justiça, o que foge à intenção do constituinte (art. 5º. LXXIV, 

CR), conforme amplamente consolidado na jurisprudência pátria. No caso 

dos autos, a requerente juntou documentos que demonstram a existência 

de vínculo empregatício com a empresa em que labora – id. 13513526 e 

13513639, mantendo, assim, a presunção de hipossuficiência econômica 

alegada na inicial. Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação ao 

cumprimento de decisão interlocutória, que fixou alimentos 

compensatórios, assim como, INDEFIRO a impugnação à gratuidade 

processual. INTIME-SE a requerente, para que apresente planilha de 

cálculo atualizada do valor devido, observando a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios, calculados de forma separada sobre o 

valor principal, conforme consta na decisão de id. 11756160, identificando 

o saldo remanescente pendente de pagamento, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Somente para que não restem dúvidas, o cálculo dos valor dos 

honorários, não pode incidir sobre o valor do débito, acrescido da multa, 

mas sim sobre o montante do débito principal. Após, INTIME-SE o 

requerido, para que efetue o pagamento do débito remanescente, no 

prazo de 05 (cinco) dias. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores incontroversos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034956-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO NATALE (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: 

1034956-26.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANA LAURA COSTA 

MARQUES ALVES DE LUNA REQUERIDO: MARCO NATALE Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Lucas Costa 

Marques Luna Natale, representado por sua genitora Ana Laura Costa 

Marques Alves de Luna, em face de Marco Natale, devidamente 

qualificados nos autos. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 

10743306, que deferiu a gratuidade processual e determinou a intimação 

do requerido, para que pagasse o valor de R$ 7.649,10 (sete mil 

seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos), referentes aos 

meses de julho/2016 a julho/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de penhora de bens e, caso não houvesse o pagamento no prazo, ao 

valor exequendo seria acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento), 

sobre o valor devidamente atualizado. O requerido foi regularmente 

intimado, na data de 20 de fevereiro de 2018, conforme certificado no id. 

11831675, vindo, então, a apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença no id. 11944897, na data de 27 de fevereiro de 2018, 

sustentando, em síntese, excesso de execução, depositando em conta 

judicial o valor incontroverso de R$ 4.406,80 (quatro mil quatrocentos e 

seis reais e oitenta centavos) e recibo de pagamento da quantia de R$ 

1.200,00 (mil e duzentos reais) - id. 11944936. No id. 12123714, a parte 

autora pugnou pelo levantamento do valor incontroverso, bem como, 

contestou a alegação de excesso apresentada na impugnação no id. 

12133903, pugnando pela incidência da multa e honorários, sobre o débito 

remanescente. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou no id. 12271799, pelo indeferimento da impugnação 
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apresentada pelo requerido, por entender que, qualquer despesa que o 

requerido pagasse a seu filho, fora do valor acordado entre as partes, 

deveria ser considerada mera liberalidade, não podendo ser descontado 

de sua pensão alimentícia. Proferida decisão no id. 12393380, foi 

determinada a expedição de alvará, para levantamento dos valores 

depositados, assim como, a intimação do requerido, para que realizasse o 

complemento do pagamento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Alvará 

eletrônico, consta do id. 12569508. O requerido realizou o depósito da 

quantia de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), conforme petitório, 

acostado no id. 12576245, pugnando pela extinção da ação, em face da 

quitação do débito, por entender não serem devidos os honorários de 

advogado. A parte autora se manifestou no id. 13004195, sustendo a 

incidência da multa e a fixação dos honorários advocatícios, tendo em 

vista o não cumprimento da obrigação no prazo. Instado a se manifestar, o 

ilustre Ministério Público se pronunciou pela desnecessidade de sua 

intervenção, diante da quitação integral da dívida. Conforme se observa, o 

requerido efetuou o pagamento integral do valor principal, contudo, 

somente parte dele, dentro do prazo para cumprimento voluntário (id. 

11831675), sobre o qual, portanto, não há a incidência de honorários. 

Dessa forma, somente sobre o valor remanescente (já quitado, embora 

fora do prazo de cumprimento voluntário), cujo pagamento foi determinado 

no id. 12393380, é incidirá a multa e os honorários advocatícios, nos 

termos da decisão de id. 10743306. Esclareço que, os cálculos deverão 

ser realizados de forma separada, a fim de que os honorários não incidam 

sobre o valor do débito atualizado, acrescido de multa, já que a 

determinação é de incidência sobre o valor "devidamente atualizado". 

INTIME-SE a parte autora, para que apresente planilha de cálculo 

atualizada do valor ainda devido, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

INTIME-SE a parte requerida, para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002096-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA NOEMI RODRIGUES LEITE E CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ENIR VASCONCELOS RIBEIRO (RÉU)

MARCO AURELIO GOMES RIBEIRO (RÉU)

ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT6484/O (ADVOGADO)

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 ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002096-69.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: VICTORIA NOEMI RODRIGUES LEITE E CAMPOS Parte Ré: 

RÉU: ESPÓLIO DE ENIR VASCONCELOS RIBEIRO, MARCO AURELIO 

GOMES RIBEIRO, ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR 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 18 de junho de 2018, às 08:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de seus 

ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1021108-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGINIA ROMANSINI SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021108-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELISABETE APARECIDA 

SILVA INTERESSADO: VERGINIA ROMANSINI SILVA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Pedido de Alvará Judicial, 

interposto perante este juízo por Elisabete Aparecida da Silva, 

devidamente qualificada nos autos, para levantamento de saldo existente, 

em nome de Verginia Romansini Silva, falecida na data de 06.04.2014, 

conforme certidão de óbito constante do Id. 14164543. Busca a 

requerente, a autorização para levantamento das aplicações e valores, 

existente em nome da falecida, bem como, para que, seja retificado o 

nome da falecida, perante à Caixa Econômica Federal, visto que no 

cadastro consta, erroneamente, como VIRGINIA RONANASINI, quando o 

correto é VERGINIA ROMANSINI SILVA. Proceda-se a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome da 

falecida, VERGINIA ROMANSINI SILVA, CPF nº 007.063.448-39, filiação: 

Alexandre Romansini e Helena Ligeri. Em sendo negativas as buscas, 

oficie-se a Caixa Econômica Federal, para que, informe a este juízo, em 05 

(cinco) dias, o valor existente em nome da de cujus, bem como que seja 

retificado o nome da mesma, devido ao fato narrado acima. Na 

comunicação, faça constar que todo e qualquer valor existente, deverá 

ser transferido para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1020744-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FERNANDA STIVANELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020744-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RAFAEL DE CASTRO 

VERLANGIERI CARMO REQUERIDO: KAMILA FERNANDA STIVANELLI 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 

1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II). Trata-se 

de Ação de Regulamentação de Guarda Compartilhada e Convivência c/ 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Rafael de Castro Verlangieri 

Carmo, em face de Kamila Fernanda Stivanelli, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Requer o autor, regulamentação da convivência 

com seu filho João Gabriel, de 02 (dois) anos de idade, sob o argumento 

de que, a genitora do menino vem colocando obstáculos, para o 

desenvolvimento do vínculo paterno-filial. Aduz, ainda, que a maioria das 

vezes que se encaminha até a residência da requerida, tem dificuldade 

para ficar junto com o menino, pois a genitora exige que a convivência 

seja assistida e por tempo determinado, e que devido a essa situação, a 

criança não tem reconhecido o autor como pai, tendo em vista que o 

requerente nunca conseguiu passar um dia na companhia de seu filho, 

mesmo que por algumas horas. Ressalto que, o exercício da guarda de 

filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada em vigor da Lei 

13.058/2014, especialmente, no que se refere ao reconhecimento da 

igualdade parental. O novo modelo de guarda foi reconhecido como forma 

mais eficaz, para o alcance do pleno desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. A guarda compartilhada só pode ser afastada nas 

hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se mostrarem aptos, 

para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um deles não desejasse 

exercitá-lo, o que não é o caso. Passou a constar no art. 1.583 do Código 
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Civil: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2o Na 

guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido 

de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Com o 

advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a ser regra, não 

prosperando mais as situações de menor importância, que vinham sendo 

utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo modelo de 

guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Reconhecer que, a guarda 

não poderia ser compartilhada nas situações de dissenso seria o mesmo 

que, permitir um sufrágio da guarda unilateral, em detrimento dos 

interesses dos filhos que, necessitam e, por isso mesmo, têm o direito de 

conviver com seus dois genitores. Diante do exposto, a guarda provisória 

de João Gabriel Stivanelli Verlangieri Carmo, deverá ser exercida de forma 

compartilhada entre os genitores. Via de consequência, regulamento, 

provisoriamente, o tempo de convívio do genitor, com seu filho, da 

seguinte maneira, em finais de semana alternados, iniciando-se a rotina na 

sexta-feira quando, o genitor pegará o infante no lar materno, 

entregando-o no mesmo local no domingo subsequente. Como medida de 

celeridade, designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo 

dia 21 de agosto de 2018, às 09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas 

as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. 

Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da 

presente como mandado de citação e intimação. Realize-se estudo das 

partes, em 30 (trinta) dias, com enfoque na criança em questão. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] KAMILA FERNANDA STIVANELLI - Endereço: Rua L3, Quadra 10, Casa 

12, Bairro: Parque Cuiabá/MT. ZONA: 08

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012707-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FRANCISCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SANTANA (REQUERIDO)

CINTIA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

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: 

1012707-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ACY FRANCISCO SILVA 

REQUERIDO: ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ, ELIANE DE 

SANTANA, CINTIA GARCIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique dos Santos 

Tapajoz, representado por sua genitora Eliane Greice dos Santos Tapajos, 

em decorrência da sentença proferida nos autos, constante do id. 

13366404. Sustenta a parte embargante, a ocorrência de omissão na 

sentença ora embargada, quanto à análise do pedido de revogação da 

justiça gratuita concedida ao autor, determinação dos recolhimentos das 

custas processuais, assim como, quanto ao pedido de condenação do 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do 

requerido, em atenção ao disposto no art. 85, do Código de Processo Civil. 

Quanto à alegada omissão na apreciação do pedido de revogação da 

gratuidade processual, concedida ao autor na decisão de recebimento da 

ação – id. 6738347, a sentença determinou expressamente, o 

recolhimento das custas processuais pelo requerente, que teve sua 

gratuidade processual revogada, nos termos da decisão de id. 11410498, 

pelo que afasto-a. Outrossim, quanto ao pedido de condenação do autor 

ao pagamento de honorários advocatícios, faz-se imperioso esclarecer 

que, em se tratando de ação de alimentos ou revisional de alimentos, como 

no caso, o valor atribuído pelo autor da ação é meramente referencial, ou 

seja, uma mera estimativa pretendida, não implicando, assim, em 

sucumbência recíproca, razão pela qual inviável a condenação do autor 

ao pagamento dos honorários advocatícios. Nesse cenário, embora tenha 

constado no dispositivo da sentença, que houve parcial procedência da 

ação, constata-se inequívoco erro material, já que, na verdade, se trata de 

julgamento procedente, o que pode ser, inclusive, corrigido de ofício, e não 

omissão deste Juízo. Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO 

aos embargos declaratórios, em face de ausência de omissão deste Juízo 

na apreciação do pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. 

Por outro lado, considerando a existência de erro material, no dispositivo 

da sentença embargada, passará esta a ser parte integrante daquela, 

para que conte da seguinte forma: “Diante do exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para promover a redução 

do percentual dos alimentos fixados anteriormente, por decisão judicia, 

fixando-os em 8% (oito por cento) dos rendimentos líquidos do requerente, 

a ser pago mediante desconto em folha de pagamento. (...) CONCEDO a 

gratuidade processual aos demandados, conforme requerido em sede de 

contestação”. Consigno que, a gratuidade processual, poderá ser 

concedida pelo juiz, a qualquer momento processual, inclusive, após a 

prolação da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça (REsp nº 904289 / MS (2006/0257290-2)). Ressalto que, a 

presente decisão é parte integrante da decisão proferida, ante seu teor 

complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão 

questionada. Dê-se integral cumprimento à sentença preferida. Cuiabá-MT, 

10 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 335132 Nr: 5739-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOTOF - OAB:9578-E, 

LENILDO MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Cesário da Rosa - 

OAB:OAB/MT 18331

 Processo nº. 2008/230– Código 335132

 Visto.

 Defiro o requerimento retro.

 Expeça-se com urgência.

 Após, ao arquivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113225 Nr: 1034-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCDM, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 
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OAB:3587/MT, CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOSA - OAB:3.983/MT, 

EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANYELE 

APARECIDA GOMES AQUINO, para devolução dos autos nº 

1034-12.1997.811.0041, Protocolo 113225, 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): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1078020 Nr: 207-34.2016.811.0041

 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: ADEMIR MENDES DE CAMPOS, LOIDE MENDES DE 

CAMPOS, LÚCIO ÁUREO MENDES DE CAMPOS, LENINE MENDES DE 

CAMPOS, LEIDE MENDES DE CAMPOS, LEONIDAS MENDES DE CAMPOS, 

LUCIO MAURO DA SILVA CAMPOS, KELLES CILENE DA SILVA CAMPOS, 

SUELY DA SILVA CAMPOS, CLEIDE LEITE SILVA, KATIA REGINA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO PEDRO DE CAMPOS, 

ESPOLIO DE LEONOR MENDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/ MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA 

- OAB:14.271, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - OAB:OAB/MT 

14.049, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edineia silvana gonçalves - 

OAB:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a inventariante a apresentar nos autos a certidão negativa 

expedido pela ANOREG, nos termos do que determinou a decisão de fls. 

39, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1157547 Nr: 34890-97.2016.811.0041

 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: BERNADETE PAHOLSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ISILDA PAIANA, ESPOLIO DE 

THADEU PAHOLSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS 

- OAB:15212-E, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a dar cumprimento ao despacho 

de fls. 73, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 866722 Nr: 6952-98.2014.811.0041

 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: MJVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:11.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a presente ação está paralisada por inércia da parte 

requerente, que, intimada na pessoa de seu advogado (fl. 69), não se 

manifestou. Foi tentada sua intimação pessoal (fl. 71), no entanto, sem 

êxito. Novamente, foi expedido mandado de intimação pessoal sob pena 

de extinção (fl. 73), mas também não foi possível seu cumprimento em 

virtude do endereço estar incompleto.

Assim, mais uma vez, determino a intimação do autor, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar sobre o laudo pericial de fls. 76/78 e cota 

Ministerial de fl. 79, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 789036 Nr: 43035-84.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de penhora e avaliação acostado aos autos, dentro do prazo 

legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 373009 Nr: 9527-55.2009.811.0041

 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: JMGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerida acerca da petição de fls. 141, dentro do prazo 

legal de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302702 Nr: 14430-07.2007.811.0041

 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: VDCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AESDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B, RONALDO GONDIM DOS SANTOS - OAB:3176/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cordova da Costa 

Ribeiro - OAB:10498-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

CORDOVA DA COSTA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 

14430-07.2007.811.0041, Protocolo 302702, 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): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 768512 Nr: 21409-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON FABIO GIORDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA FURTADO LUSTOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, SANDRINE LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado DULCE HELENA GAHYVA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1162730 Nr: 37070-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA - OAB:3.830, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 37070-86.2016 – Código 1162730

 Vistos.

 Necessário se faz a alteração da data anteriormente designada para a 

realização da audiência, pois, não há tempo hábil ao cumprimento da carta 

precatória.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, às 

14:30 horas.

 No mais, observe-se as disposições da decisão retro (fl. 62).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado DULCE HELENA GAHYVA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 226722 Nr: 33961-50.2005.811.0041

 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: GENACILDA MARTINS CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGYDIO BENEDITO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6.920/MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT, 

VANESSA MENDES DE MORAES - OAB:9306- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado EDESIO MARTINS DA SILVA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1057435 Nr: 49755-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIEL FONTES GAIVA, EULA GAIVA GOMES 

MONTEIRO, AURO FONTES GAÍVA, FRANCISCO GAIVA, MARINY GAIVA 

TAQUES, BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA, JOCELINO FONTES 

GAÍVA, WILSON DE OLIVEIRA, ONEIJE JOSEFA PINTO DA CONCEIÇÃO, 

THAMARA FONTES GAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a proceder ao integral cumprimento da sentença, 

mais precisamentepara apresentar as certidões negativas relacionadas no 

item 2 da folha 98, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1012646 Nr: 28647-74.2015.811.0041

 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: BPDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 

OAB:21358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 28647-74.2015- Código 1012646

Vistos.

Benjamira Paula da Cruz devidamente qualificada, formulou o presente 

pedido de Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores 

deixados por seu falecido pai, senhor Benjamim de Siqueira Leite, na Caixa 

Econômica Federal, provenientes de títulos de capitalização e outros 

investimentos.

 À fl. 41 foi determinada a busca de informações sobre saldos bancários 

do falecido, pelo sistema BacenJud.

À fl. 55 foi determinada a liberação dos valores decorrentes de saldo de 

conta bancária (fl. 43) e os existentes junto ao INSS (fl.49), e ainda, 

determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica, solicitando 

informações.

Às fls. 66/71 aportaram aos autos informações prestada pela Caixa 

Econômica, confirmando a existência de saldos decorrentes de planos de 

previdência, em nome do falecido.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Os documentos aportados comprovam que a requerente tem legitimidade 

para formular este pedido, visto que é a única herdeira do de cujus, que 

era solteiro (fl. 21).

Verifico que o saldo de conta bancária (fl. 43) e o saldo existente no INSS 

(fl. 49) já foram liberados nos autos.

Agora, com a informação aportada às fls. 66/71, constata-se que o 

falecido genitor da requerente deixou créditos oriundos de títulos de 

investimentos junto à Caixa Econômica Federal, que deverão ser liberados 

à herdeira, ora requerente.

Portanto, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de 

alvará formulado pela requerente, autorizando-a proceder ao 

levantamento e saque dos valores informados pela Caixa Econômica 

Federal às fls. 67/70, de titularidade do falecido senhor Benjamim de 

Siqueira Leite.

Expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

referido documento.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

Justiça gratuita.

 P. I. C.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1107135 Nr: 13439-16.2016.811.0041

 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: WFDB, MVFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B/MT, GERSON TOME TREVISOL - OAB:19424/O, 

MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 21332
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a consulta ao BacenJud restou negativa (fl. 21), 

intime-se a parte requerente para manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1088045 Nr: 5221-96.2016.811.0041

 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: SRM, TRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY COIMBRA DA P. 

MARINHO - OAB:OAB/MT 18.954, LUCIMARA APARECIDA TELES - 

OAB:OAB/MT 17.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:

 Processo nº. 5221-96.2016 – Código 1088045

 Vistos.

 Intime-se a parte requerente, para, querendo, manifestar sobre a petição 

de fls. 186/187, no prazo legal.

 Com relação ao requerido, a menos que este Juízo esteja enganado, não 

foi vislumbrado nos autos a cópia da certidão de nascimento do seu outro 

filho. Portanto, traga-a, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, novamente conclusos, em mãos, para análise do pedido de fls. 

186/187.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1027434 Nr: 35562-42.2015.811.0041

 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: IDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 Vistos.

Considerando a notícia de que as partes pretendem conciliar, defiro o 

requerimento de fl. 92, e designo audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 18 de setembro de 2018, às 14:30 horas.

Intime-se o requerido a trazer aos autos cópia da sua certidão de 

nascimento, nos termos da cota de fl. 91, noo prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1002936 Nr: 24669-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDMS, CPDMSRP, CASF, JDS, CDMSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 Processo n. 24669-89.2015 – Código 1002936

Vistos.

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

polo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo.

Por meio da presente ação, a requerente busca o reconhecimento da 

união estável que alega ter vivido com o falecido senhor Moacyr da Silva.

Na decisão de fl. 39 foi determinada a emenda da inicial e determinada a 

citação.

Às fls. 59/102 foi apresentada a contestação.

Às fls. 134/135 foi acostada a impugnação.

Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 15h:30min.

O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 941786 Nr: 55630-47.2014.811.0041

 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: CMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 18974/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se se houve apresentação de defesa.

Após, colha-se o parecer Ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 222113 Nr: 30171-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:OAB/MT 21.310, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT, VALDEVINO F. DE AMORIM 

- OAB:640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 Processo nº. 30171-58.2005 – Código 222113

 Vistos.

 Considerando que a parte exequente desistiu da penhora, a que tudo 

indica, dos dois imóveis descritos às fls. 181/182, e tendo em vista o 

resultado da consulta eletrônica ao BacenJud (fl. 211), intime-se o 

exequente para indicar outro bem à penhora, ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1034849 Nr: 39030-14.2015.811.0041

 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: GMDSC, MAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OABMT 15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n. 39030-14.2015 – Código 1034849

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, a requerente busca a fixação de alimentos a 

seu favor, no importe de 35% (trinta por cento) do salário do requerido (fl. 

07).

 Na decisão de fl. 12, foi fixada a verba alimentar no importe de 20% (vinte 

por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, e designada audiência 

de tentativa de conciliação, que não se realizou ante a ausência de 

intimação do requerido (fls.19 e 30).

 À fl. 40 foi apresentada a contestação, na qual o requerido sustenta que 

não tem condições de pagar a verba alimentar no montante fixado 

inicialmente, e propõe ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre seus 

rendimentos.

 Às fls. 48/49 foi apresentada a impugnação.

 O parecer Ministerial foi lançado à fl. 51, pela designação de audiência.

Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 13h:30min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1170188 Nr: 40249-28.2016.811.0041

 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, SORAYA MARANHAO BAGIO - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360, MARIA JOSÉ BOBATO SCHIMITT - 

OAB:13.925, PÂMELA CARLA BOBATO SCHIMITT - OAB:RN 9.545 B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado DULCE HELENA GAHYVA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado DULCE HELENA GAHYVA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009739-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MARIA CASTELO DE ALBUQUERQUE PICORELLI (REQUERENTE)

RENATA CASTELO DE ALBUQUERQUE PICORELLI (REQUERENTE)

ALEXANDRE CASTELO DE ALBUQUERQUE PICORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO OAB - MT9223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE PICORELLI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1003739-44.2018.8.11.0041. Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta em razão do falecimento de João Vicente Picorelli com quem a 

requerente foi casada. 2. Por isso, nomeio inventariante, nos termos do 

art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a requerente Geisa Maria 

Castelo de Albuquerque Picorelli. 3. INTIME-SE a inventariante para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para 

firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 4. 

Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de 

bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e 

seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 5. As 

primeiras declarações deverão ser instruídas com os seguintes 

documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos 

imóveis; b) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela 

Prefeitura Municipal (do domicílio do inventariado e onde estiverem 

localizados os bens), pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da 

Receita Federal; c) certidões de negativa de testamentos dos 

inventariados (Prov. n. 56/2016/CNJ). 6. Caso não haja litígio quanto à 

partilha, no prazo para as primeiras declarações, observados os 

requisitos legais, a inventariante poderá requerer a conversão do 

inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou especial 

(CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários documentos pessoais e instrumentos de 

procuração de todos os herdeiros. 7. Observo, por fim, que o valor da 

causa deverá ser retificado para o valor equivalente a herança, bem 

como, recolhida a diferença do valor das custas, antes da expedição do 

formal de partilha (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 8º, parágrafo único). 8. 

Com a juntada das primeiras declarações e de todos os documentos 

relacionados nesta decisão, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na 

pessoa do i. Procurador-Geral do Estado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009786-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA MOREIRA LARA PINTO (REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA LARA PINTO (REQUERENTE)

ALZIRA NEVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA OAB - MT17636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYCURGO DE LARA PINTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1009786-18.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de inventário 

ajuizada pela companheira e os herdeiros de Lycurgo de Lara Pinto, todos 

maiores e capazes e que estão representados pelo mesmo advogado, o 

que evidencia a inexistência de litígio quanto ao inventário e a partilha de 

bens, razão pela qual determino que esta ação seja processada na forma 

do arrolamento sumário, previsto no art. 659 do Código de Processo Civil. 

2. Nos termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO o 

requerente Alzira Neves Moreira para exercer a função de inventariante, 

independentemente de compromisso (Cód. Proc. Civil, art. 660). 3. 
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Considerando que com a inicial não foram apresentados todos os 

documentos necessários para homologação de plano da partilha, 

determino que a petição inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, para juntada dos seguintes documentos imprescindíveis para o 

processamento desta ação: I) acordo de partilha assinado pela 

companheira e pelos herdeiros; II) certidões negativas de débitos fiscais 

expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, pela Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso e da Receita Federal do Brasil; III) inteiro teor das matrículas 

dos imóveis, atualizadas; IV) certidão negativa de testamento (CNJ, Prov. 

56/2016). 4. Considerando que nas ações de inventário e arrolamento 

sumário é do espólio a responsabilidade de arcar com as despesas 

processuais e diante da existência de considerável acervo hereditário, o 

recolhimento das custas e da taxa de distribuição deverá ser efetuado 

antes da expedição dos formais de partilha (Lei Estadual n. 7.603/2001, 

art. 8º, parágrafo único). Portanto, indefiro a gratuidade processual. 5. 

Expeçam-se os ofícios requeridos nos itens ‘d’, ‘e’ e ‘f’ da petição inicial, 

solicitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores devidos ao 

inventariado sejam Depositados na Conta de Depósitos Judiciais do TJMT, 

vinculada a este processo. 6. Promova-se o bloqueio dos saldos 

bancários, via sistema BACENJUD, bem como, e sua imediata 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais. 7. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para 

indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010838-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY CASTRILLON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1010838-49.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta pelo cônjuge sobrevivente e os filhos de Ney Benedito 

de Oliveira Ferreira, em que não foi observado o disposto no art. 660, 

incisos I a III, do Código de Processo Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 

do Código de Processo Civil, que nas ações de arrolamento sumário a 

partilha amigável celebrada entre capazes será homologada de plano pelo 

juiz, nos termos da lei. 3. Analisando os autos, verifica-se que a petição 

inicial não foi instruída com os documentos necessários para ajuizamento 

da ação, e que impedem a homologação, sendo eles os seguintes: a) 

instrumento de mandato judicial outorgado pelos herdeiros; b) acordo de 

partilha assinado pelo cônjuge e pelos herdeiros; c) certidões negativas 

expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, Chapada dos 

Guimarães/MT, Várzea Grande/MT e Rio de Janeiro/RJ, pela Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso e Rio de Janeiro, da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e pela Receita Federal do 

Brasil; d) certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 

56/2016/CNJ). 4. Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda 

documentação necessária para homologação da partilha. 5. Sendo assim, 

com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser 

emendada, sob pena de indeferimento. 6. Importa observar, ainda, que no 

rol de bens elencado na petição inicial não foram arrolados os imóveis com 

matrículas n. 4.803 e 35.733, juntadas com id. 12870917 e id. 12870865, p. 

12 a 16, que também deverão constar no acordo de partilha. 7. No acordo 

de partilha deverão ser arroladas as dívidas do espólio e a forma pela qual 

serão quitadas. 8. Nomeio a requerente Acy Castrillon Ferreira para o 

exercício da função de inventariante, independentemente de compromisso. 

9. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendem a petição inicial instruam os autos com os documentos 

relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

10. Considerando que nas ações de inventário e arrolamento as custas 

são responsabilidade do espólio, seu recolhimento deverá ser efetuado, 

ao final, antes da expedição do formal de partilha, nos termos do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 11. Por fim, determino que 

a Secretaria desta Vara Judicial promova a retificação dos registros deste 

processo, incluindo os herdeiros no polo ativo, haja vista que possuem 

interesse, mas não foram devidamente incluídos na distribuição da ação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016562-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIO MUZZI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1016562-34.2018.8.11.0041. Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta em razão do falecimento de Virgínio Muzzi, cuja certidão de óbito 

informa que era divorciado e deixou um único filho. 2. Em razão disso, 

nomeio inventariante, nos termos do art. 617, inciso III, do Código de 

Processo Civil, a requerente Zulei Nazario Candido. 3. INTIME-SE a 

inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à 

Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e 

fielmente cumprir a função. 4. Prestado o compromisso, a inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 5. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos 

fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal (do domicílio do inventariado e 

onde estiverem localizados os bens), pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ 

e PGE) e da Receita Federal; c) certidão negativa de testamento (Prov. n. 

56/2016/CNJ). 6. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as 

primeiras declarações, observados os requisitos legais, a inventariante 

poderá requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 7. Ainda, importa 

observar que o valor da causa deverá ser retificado para o equivalente ao 

valor da herança e recolhida a diferença do valor das custas e da taxa de 

distribuição antes da expedição do formal de partilha ou carta de 

adjudicação (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 8º, parágrafo único). 8. Com 

a juntada das primeiras declarações e de todos os documentos 

relacionados nesta decisão, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na 

pessoa do i. Procurador-Geral do Estado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009554-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ REI DE FRANCA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIA DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSEMEIRE DE SOUSA E SILVA KOCH (HERDEIRO)

RAQUEL DE SOUSA E SILVA (HERDEIRO)

IVONE DE SOUZA SILVA (HERDEIRO)

FABIO DE SOUZA E SILVA (HERDEIRO)

LINDOMAR DE SOUSA E SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1009554-06.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta em razão do falecimento de Inácia de Souza e Silva, em 

que não foi observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de 

Processo Civil. 2. Preliminarmente, verifica-se que a ação não foi instruída 
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com os instrumentos de mandato judicial outorgados pelos herdeiros, 

exceto o requerente Luiz Rei de França e Silva Filho. 3. Sobre isso, 

importa observar que, conforme sedimentada jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a constituição de mandato judicial é ato 

personalíssimo, de modo que, apenas as próprias partes podem outorgar 

poderes ao advogado para a prática dos atos do processo: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A outorga de 

procuração para o exercício do jus postulandi, nos termos do art. 38, do 

CPC, é ato personalíssimo, conferindo ao advogado poderes para praticar 

os atos do processo, sendo defeituoso o instrumento outorgado por 

terceiro. - Recurso especial não conhecido. (REsp 440.991/RJ, Rel. 

Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2002, DJ 

21/10/2002, p. 435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 310824-RJ. 4. 

Logo, a procuração outorgada pela herdeira Ivone de Souza Silva ao 

requerente (id. 12655960), não substitui o mandado judicial que deve 

outorgar ao advogado que subscreve a petição inicial desta ação. 5. Do 

mesmo modo, é imprescindível que todos os herdeiros outorguem poderes 

ao advogado que subscreve a petição inicial desta ação. Do contrário, não 

é possível o processamento da herança pelo rito da ação de arrolamento 

sumário. 6. Quanto à partilha, verifica-se que os herdeiros pretendem doar 

seus direitos hereditários sobre imóvel para o herdeiro Luiz Rei de França 

e Silva Filha, e, do mesmo modo, doar os direitos sobre os veículos para a 

herdeira Fábio de Souza e Silva e Erica Koch, neta dos inventariados. 7. 

Contudo, por força do disposto no art. 1.793 do Código Civil, o ato de 

doação dos direitos hereditários deve ser praticado por meio de escritura 

pública de cessão de direitos hereditários. Além disso, deve ser 

comprovado o recolhimento do imposto de doação. 8. Outrossim, no que 

tange ao herdeiro Edilberto de Souza e Souza, mister observar que a 

juntada da certidão de óbito é imprescindível para comprovar o seu 

falecimento, uma vez que, trata-se do instrumento público estabelecido em 

lei para comprovação de tal espécie de fato, de modo que, não pode ser 

substituído por outro, nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil. 

9. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, que nas 

ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre 

capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 10. Em 

conclusão, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com os 

documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

homologação, sendo eles os seguintes: a) instrumentos de mandato 

judicial outorgado por todos os herdeiros; b) escrituras públicas de 

cessão de direitos hereditários; c) certidão de óbito do herdeiro Edilberto 

de Souza e Souza; d) certidão de óbito do cônjuge da inventariada. 11. 

Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda documentação 

necessária para homologação da partilha. 12. Sendo assim, com base no 

art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob 

pena de indeferimento. 13. Portanto, intime-se o requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e instrua os autos com 

os documentos relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento e 

extinção do processo. 14. Defiro a gratuidade processual ao espólio. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017666-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARRETO ZARANZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017666-61.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de título judicial Vistos, etc... Considerando que houve a 

redistribuição deste processo para esta 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, intime-se a Exequente, através de seu d. patrono, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse ou não no 

prosseguimento do feito, em razão do pedido de desistência manifestado 

através do Id n. 13782122. Após, volte-me conclusos. Intime-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002047-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

CARLOS JOSE MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

JECE MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

CELSO LUIZ DE QUEIROZ MORAES (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

ELISANGELA REIS MORAES (REQUERENTE)

SHEILA QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

KLEBER SOUZA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANE DOS REIS MORAES (REQUERENTE)

KLIMAIR ROBERTO DOS REIS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILIO DE MORAIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002047-91.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de Id 12952955, para às 

providências relacionadas à formalização das renúncias, Id 12202628. 

Após, voltem conclusos, oportunamente, em observância do determinado 

no Id 1220268. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000604-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000604-08.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: NEVES 

RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA CENTO E VINTE E SETE, 07, qd 35, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-038 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ALICE RODRIGUES DE SOUZA Endereço: cep rua Generoso Azevedo 

Neto chapada dos guimarãe, Centro de Tratamento Feminino Rosa de 

Saron, Bom Clima, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR , acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto na CERTIDÃO Id. 13864336 prolatado neste processo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,19 de julho de 2018. assinado 

eletronicamente por Eva Maria de Campos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011853-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. G. C. (REQUERENTE)

J. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT0008150A (ADVOGADO)

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011853-87.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

VIRGULINO DA GUIA CUIABANO Endereço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

BEIJA FLOR, 34, RUA ALBANO MARTINS 310, JARDIM UBIRAJARA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-930 Nome: JOSENI GOMES DOS SANTOS 

Endereço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BEIJA FLOR, 34, RUA ALBANO 

MARTINS 310, JARDIM UBIRAJARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-930 
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PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificado, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste processo. 

DESPACHO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 

1011853-87.2017.8.11.0041 Ação: Divórcio Direto Consensual. Vistos, 

etc... Acolho o pedido de Id n. 13359974, procedam-se as anotações e 

retificações necessárias. Após, aguarde-se pelo prazo de 05 (cinco) dias 

manifestação nos autos pela parte. Não havendo manifestação, 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações. Intime-se e cumpra-se. 

Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 4 2 7 1 0 0  1 8 0 7 1 9 1 3 4 0 4 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 3 1 8 8 1 1 0  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 19 de julho de 2018. Eva Maria de Campos 

(assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021871-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. R. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1021871-70.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ROBERTA SIQUEIRA MOURAO Endereço: RUA AMÉRICO SALGADO, 

1133, - DE 863/864 A 989/990, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-540 

PARTE REQUERIDA: Nome: ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO 

Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 887, 

EDF. BONAVITA, TORRE B, APTO. 903, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-253 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste 

processo. DESPACHO ID N. 14264238 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 19 

de julho de 2018. Eva Maria de Campos (assinatura eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013819-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

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. 1013819-85.2017.8.11.0041. Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante a juntada dos documentos sob o Id 

12366241, intime-se o inventariante para que manifeste interesse no 

prosseguimento e conclusão deste processo, no prazo de quinze dias, em 

observância/cumprimento, na íntegra, do determinado por este Juízo no 

despacho inicial, Id 6852092, mormente quanto à indicação dos demais 

interessados/herdeiros e patrimônio. Após, voltem conclusos para análise. 

Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005933-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE FERRAZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERRAZ DE ARAUJO (INVENTARIADO)

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. 1005933-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o lapso temporal transcorrido, 

desde o pedido de suspensão, Id 12665913, intime-se a inventariante 

através do advogado, via Dje, para manifestar interesse no processo, no 

prazo de quinze dias, providenciando o que mais necessário, não 

havendo manifestação, certifique-se, e, intime-se pessoalmente a 

inventariante para manifestar interesse no prosseguimento deste 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção ou extinção 

e arquivamento, artigos 485, § 1º e 622 do CPC. Após, voltem os autos 

conclusos para análise quanto prosseguimento, remoção da inventariante 

ou extinção/arquivamento. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002343-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO)

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA iZABEL DE AMORIM (INVENTARIADO)

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. 1002343-50.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Reportando-me à manifestação ministerial de Id 

11291648, e, considerando o certificado no Id 12588627, havendo 

interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público, artigos 178, II e 698 

do CPC, e, voltem os autos conclusos para análise quanto à remoção ou 

extinção arquivamento. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004519-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

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. 1004519-65.2018.811.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Como se sabe a renúncia/doação, exige 

formalização por escritura pública ou termo nos autos. Neste sentido, 

aliás: “INVENTÁRIO. AJUSTE ENTRE OS HERDEIROS E VIÚVA. RENÚNCIA 

EM FAVOR DE HERDEIRO. TERMO NOS AUTOS. Em se tratando de ajuste 

entre os herdeiros maiores e capazes e viúva sobre a partilha dos bens 

deixados pelo de cujus, em que há favorecimento de uns em relação a 

outro sobre determinado bem, é possível sua formalização por termo nos 

autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. CESSÃO DOS DIREITOS 

HEREDITÁRIOS. FORMA PRESCRITA EM LEI. A cessão dos direitos 

hereditários deve ser realizada por escritura pública. Inteligência do art. 

1793 do Código Civil. DOAÇÃO. A aquisição por doação exige sua 

formalização por escritura pública ou instrumento particular, consoante 

art. 541 do Código Civil Agravo de instrumento parcialmente provido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067188755, TJRS, Julgado em 16/12/2015)”. 
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(Agravo de Instrumento Nº 70066300278, TJRS, Julgado em 27/08/2015). 

Assim sendo, intime-se inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar a regularização/formalização da renúncia e/ou doação, Id 

12559143 - Pág. 2, mediante escritura pública e/ou termo nos autos, art. 

1.806 do Código Civil. Após, voltem os autos imediatamente conclusos 

para análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores 

deliberações, se for o caso. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021174-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA PAES DA COSTA (REQUERENTE)

ANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BENEDITA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCIO MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021174-49.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 12598703, informe/esclareça a Secretaria judicial 

quanto ao cumprimento do referido mandado, solicitando, se ainda 

necessário, providências neste sentido, em relação ao imediato 

cumprimento/devolução, pelo oficial de justiça responsável, no prazo de 

cinco dias, sob pena de apuração de responsabilidade funcional. No mais, 

deverá ser observado o determinado no Id 10214074, a fim de dar 

prosseguimento e conclusão ao processo. Após, voltem conclusos para 

análise. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008878-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR DE CASTRO SOUTO (INVENTARIADO)

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: 1008878-58.2018.811.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o lapso temporal transcorrido, 

desde o pedido de suspensão, Id 13241959, intime-se o inventariante 

através da advogada, via Dje, para manifestar interesse no processo no 

prazo de quinze dias, providenciando o que mais necessário. Não 

havendo manifestação, certifique-se, e, intime-se pessoalmente o 

inventariante para manifestar interesse no prosseguimento deste 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção ou extinção 

e arquivamento, artigos 485, § 1º e 622 do CPC. Após, voltem os autos 

conclusos para análise quanto prosseguimento, remoção da inventariante 

ou extinção/arquivamento. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014847-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

THIAGO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTHER GARCIA DE CARVALHO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014847-88.2017.811.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando a manifestação do inventariante, 

Id 12899840, com a juntada do documento sob o Id 12899847, antes de 

qualquer outra decisão, intime-se a herdeira Esther Garcia de Carvalho, Id 

12291550, para que tome ciência e manifeste no prazo de quinze dias. 

Após, voltem conclusos. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008316-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR CESAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

LEIZIMAR LEITE DE CARVALHO (REQUERENTE)

JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO (REQUERENTE)

LEOMAR LEITE DE CARVALHO (REQUERENTE)

TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA LEITE DE CARVALHO (INVENTARIADO)

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. 1008316-83.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Atento ao noticiado e postulado no Id 13107971, 

no que diz respeito a herdeiro(a) citado(a) por edital, para que não se 

cogite de nulidade é necessário a nomeação de curador especial. Neste 

sentido, aliás: “INVENTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DO PROCESSO. 1. A 

falta de citação para habilitação nos autos de alguns herdeiros e de seus 

cônjuges, bem como a ausência de nomeação de curador especial para 

os herdeiros citados por edital, que não se habilitaram, acarreta a nulidade 

do processo...”(Apelação Cível Nº 70066172636, TJRS, j. 02/12/2015) 

Assim sendo, aos herdeiros citados por edital nestes autos, nomeio 

Curadora Especial na pessoa do d. Defensor Público com atuação nesta 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a quem se dará vista dos 

autos, pelo prazo legal, aos fins de direito. Após, se houver 

questionamento, intime-se o inventariante para manifestar no prazo de 

quinze dias. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031513-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILLI SOUSA DURIGON (REQUERENTE)

WILLIAN SOUSA DORIGON (REQUERENTE)

LUZINETHE CALAZANTE PEREIRA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE CALAZANTE PEREIRA DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT0018340A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR FRANCISCO DURIGON (INVENTARIADO)

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. 1031513-67.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Reportando-me à manifestação ministerial sob o 

Id 13276178-Pág. 2, primeiro parágrafo, esclareça a Secretaria judicial 

quanto à realização da avaliação judicial, Ids 13276178 e 11585805, 
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Inclusive solicitando informações/providências quanto ao cumprimento, se 

necessário. Outrossim, considerando a manifestação favorável do 

Ministério Público, Id 13276178 - Págs. 2 e 3, defiro o pedido que consta no 

Id 12819682 - Pág. 4, “b”, mediante prestação de contas no prazo de trinta 

dias. Após, cumpridas as determinações supra, dê-se nova vista à d. 

representante do Ministério Público, conforme se requer no Id 

13276178-Pág. 3, último parágrafo. Às providências expedindo-se o 

necessário, em observância/atendimento inclusive do postulado no Id 

12819682 - Pág. 4, terceiro parágrafo, quanto a prévia avaliação. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018539-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRCE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

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. 1018539-95.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 11950564, bem como tendo em vista a manifestação 

favorável do Ministério Público, Id 12255830, e, ressalvada deliberação em 

outro sentido, defiro o pedido de apresentação do documento “em meio 

físico”, no prazo de quinze dias, determinando, neste caso, nos termos do 

art. 33, § 3º, da Res. 03/2018 do TJ-MT/TP, a “sua guarda na secretaria”, 

para os fins de direito, e, que seja certificado neste processo eletrônico. 

Outrossim, quanto ao pedido relacionado “as joias penhoradas”, Id 

12366537, defiro, desde já, a expedição de alvará para viabilizar as 

providências relacionadas ao levantamento/restituição de joias que tenham 

sido objeto de “contrato de penhor”, em nome da de cujus, junto à Caixa 

Econômica Federal, Id 12366537 - Pág. 1, desde que, não exista 

impedimento/óbice por parte da referida instituição financeira. Assim 

determino, mesmo porque, é sabido que nestes casos, o alvará não se 

trata de mandado, mas de simples autorização para a prática de um ato, in 

casu, diante da necessidade noticiada, atinente a mencionado contrato de 

penhor na Caixa Econômica Federal em nome da falecida/inventariada. 

Prestação de contas em quinze dias, a partir da retirada do alvará, 

ressalvada eventual necessidade justificada de dilação. No mais, depois 

de cumpridas as determinações supra, no prazo fixado, inclusive em 

observância do parecer ministerial, Id 12255830, com exceção dos 

impostos, Id 8767364, dê-se nova vista ao Ministério Público e voltem 

conclusos para análise quanto ao prosseguimento e conclusão deste 

processo. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016816-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR (REQUERENTE)

CLEISE LUZIA MACIEL DE ASSIS (REQUERENTE)

DANIELE MACIEL DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSA KARINA ALGARTE RIBAS OAB - PR51949 (ADVOGADO)

JANAINA RIBEIRO DE ASSIS (HERDEIRO)

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. 1016816-41.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que a 

inventariante manifestou no Id 12491972, discordando da pretensão de 

retificação da partilha para a inclusão/habilitação da Sra. Janaina Ribeiro 

de Assis, como herdeira do de cujus, Id 10202630. A inventariante além de 

manifestar discordância, requerendo a expedição do formal de partilha, Id 

12491972. Dito isso, oportuno consignar desde já, independentemente do 

acolhimento do pedido de habilitação nestes autos, e, não obstante já ter 

sido homologada a partilha, não seria possível, de qualquer forma, a 

imediata expedição do formal de partilha conforme pretendido. Isso 

porque, neste sentido inclusive já se decidiu, a título de exemplo: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RETIDO. DESCABIMENTO. 

INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. 

MANUTENÇÃO...Correta a decisão que suspendeu a tramitação do 

inventário na fase de expedição dos formais de partilha, uma vez que, 

caso seja procedente o pedido de reconhecimento do vínculo biológico de 

filiação aviado pelo recorrido em face do de cujus, será o único a suceder. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059804633, TJRS, J. em 26/06/2014) Portanto, a priori, a consequência 

relacionada à eventual remessa à via judicial autônoma, poderia ser a 

mesma, quanto à não expedição imediata do formal de partilha, com maior 

morosidade, em face da necessidade de suspensão, nos termos dos 

referidos precedentes, mormente se levarmos em consideração o 

documento juntado no Id 10862067. Consigno, ainda, por ora tão somente 

a título de ilustração, respeitáveis entendimento no sentido de que seria 

possível o reconhecimento da nulidade nos próprios autos de 

inventário/arrolamento. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NULIDADE DE PARTILHA. A 

procedência da ação de investigação de paternidade dispensa a 

propositura de nova ação para a decretação da nulidade da partilha e 

reivindicação dos bens, que pode ser processado nos mesmos autos do 

inventário. DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70058346511, TJRS, Julgado em 10/04/2014) Ainda, como exemplo: 

“INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PETIÇÃO DE HERANÇA. NULIDADE DE 

PARTILHA. REIVINDICAÇÃO DE BENS. A procedência da ação de 

investigação de paternidade, cumulada com petição de herança, dispensa 

a propositura de nova ação para a decretação da nulidade da partilha e 

reivindicação dos bens. Recurso conhecido, pela divergência, e provido. 

(RESP 74478-PR, Quarta Turma, Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 

4-11-1996 p. 42478) E mais: “INVENTÁRIO. HERDEIRO PRETERIDO QUE 

NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. NULIDADE DA PARTILHA. 1. A 

agravante é filha do inventariado conforme comprova a certidão de 

nascimento copiada aos autos. O inventário se processou à sua revelia e 

a partilha foi realizada mediante consenso entre a viúva meeira e suas 

duas filhas, também filhas do inventariado, ambas maiores de idade (...) A 

decisão agravada indeferiu o pedido, considerando que a rescisão da 

sentença que homologou a partilha deve ser deduzida em sede própria 

(...) No caso, tudo indica que sequer há necessidade de ação de petição 

de herança, porquanto a autora apresentou prova pré-constituída de sua 

qualidade de herdeira, filha do "de cujus". Logo, o pedido de nulidade do 

processo não pode ser indeferido antes de se ouvir a outra parte, de 

forma que a decisão agravada foi prematura...” (TJSP - AI 

00706060520138260000 SP 0070606-05.2013.8.26.0000, j. 18.06.2013). 

Todavia, antes de qualquer decisão efetiva quanto à suspensão e/ou 

análise do pedido de nulidade nestes autos, primeiramente, em 

observância do efetivo contraditório, para que não se cogite de “decisão 

surpresa”, arts. 9 e 10 do CPC, oportunizo, ainda, a manifestação da 

inventariante, no prazo de quinze dias, quanto a eventual anuência, 

mediante a retificação do plano de partilha, e, até mesmo para que possa 

esclarecer expressamente quanto a eventual questionamento em relação 

ao documento acostado do Id 10862067. Após, voltem os autos conclusos 

para análise quanto à nulidade nestes autos ou eventual remessa para a 

via ordinária autônoma, se for o caso. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023110-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENYSE ABREU RODRIGUES (REQUERENTE)

HUGO ROGERIO ABREU RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

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. 1023110-12.2017.8.11.0041 Ação: 
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Arrolamento Vistos, etc... Compulsandos os autos verifica-se que aportou 

no Id 12618515, informações da Caixa Econômica Federal no sentido de 

que os valores pretendidos pela inventariante foram liberados para saque 

a partir de 26.03.2018. Assim sendo, cientifiquem a inventariante, e, se 

nada mais postulado no prazo de cinco dias, ao arquivo, com as cautelas 

de estilo, conforme determinado na sentença prolatada no Id 9920948. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015370-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADEVAIR RODRIGUES FARIA FILHA (REQUERENTE)

ADRIANA FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ANDREIA FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADEVAIR FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADILSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADVANILCE FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADEMILDES DA CONCEICAO FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADMILSON SANTANA FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADEVANILDES FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADELSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ANDERSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE DA COSTA MONTEIRO (INVENTARIADO)

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. 1015370-03.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Como se sabe a renúncia exige formalização 

por escritura pública ou termo nos autos. Neste sentido, aliás: 

“INVENTÁRIO. AJUSTE ENTRE OS HERDEIROS E VIÚVA. RENÚNCIA EM 

FAVOR DE HERDEIRO. TERMO NOS AUTOS. Em se tratando de ajuste 

entre os herdeiros maiores e capazes e viúva sobre a partilha dos bens 

deixados pelo de cujus, em que há favorecimento de uns em relação a 

outro sobre determinado bem, é possível sua formalização por termo nos 

autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. CESSÃO DOS DIREITOS 

HEREDITÁRIOS. FORMA PRESCRITA EM LEI. A cessão dos direitos 

hereditários deve ser realizada por escritura pública. Inteligência do art. 

1793 do Código Civil. DOAÇÃO. A aquisição por doação exige sua 

formalização por escritura pública ou instrumento particular, consoante 

art. 541 do Código Civil Agravo de instrumento parcialmente provido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067188755, TJRS, Julgado em 16/12/2015)”. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066300278, TJRS, Julgado em 27/08/2015). 

Assim sendo, atenda-se a manifestação ministerial de Id 13276368, no que 

diz respeito à intimação do inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciar a regularização/formalização da renúncia mediante 

escritura pública ou termo nos autos, art. 1.806 do Código Civil. Após, 

dê-se nova vista ao Ministério Público, conforme se requer, Id 

13276368-Pág. 2, e, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações, se 

for o caso. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 103924 Nr: 16775-19.2002.811.0041

 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: AGCDM, VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:23957/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, atento ao que consta às fls. 733, retifico valor da causa 

para R$ 176.761,95, e, consequentemente, não se fazendo jus ao 

benefício da justiça gratuita, mormente diante do patrimônio pertencente ao 

espólio e inventariado nesta oportunidade, deverá haver, o pagamento das 

custas/taxas que ainda houver. A próposito, assim já se decidiu: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÃO DE ORDEM 

PÚBLICA AS REGRAS QUE DISPÕEM SOBRE O VALOR DA CAUSA (...) 

PORTANTO, O VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADO EX OFFICIO 

PELO JUIZ. (...) (TJRS – RAI N. 70034557082, JULGADO EM 05.03.2010).E 

MAIS: “...A composição patrimonial do espólio se sobrepõe à alegação de 

hipossuficiência das Recorrentes, não havendo justificativa para a 

concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 31/07/2013). Decorrido o 

trânsito em julgado, e, desde que comprovado o pagamento das 

custas/taxas judiciais, expeça-se o necessário, formal de partilha, 

certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a 

observância de que é requisito para o registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda 

Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Procedam-se as retificações e anotações necessárias, inclusive 

na autuação, quanto à revogação da justiça gratuita, valor da caus e 

conversão para arrolamento sumário.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.Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 40489 Nr: 10699-81.1999.811.0041

 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: CIRLE VILAS BOAS DE ABREU, ANTÔNIO FRANCISCO 

DE ABREU, BENEDITO ONOFRE VILLAS BOAS, WASHINGTON 

FRANCISCO VILAS BOAS, JANDIRA PEREIRA VILAS BOAS, AMÉRICA 

VILLAS BOAS, CECÍLIA SANTOS VILLAS BOAS, IVONE VILLAS BOAS 

HUSSEIN, RICHARDSON VILLAS BOAS, EDSON SILVA DE CAMARGO, 

ERONDINA SANTOS VILAS BOAS, ATALIBA VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PÚBLIO PASSOS VILLAS BOAS, 

CRISTIANE VILLAS BOAS SHARDOZINA, SILVANA VILAS BOAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:10896, JEFFERSON 

VILAS BOAS DE ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - OAB:5.267/MT

 Intimo a inventariante para que forneça os dados bancarios para a 

expedição de alvará para fins de pagamento de custas/taxas judiciais, 

conforme determinado às fls. 887.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 828246 Nr: 34102-88.2013.811.0041

 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: NDBA, VPDA, EHAF, EBDAC, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o certificado às fls. 142 e 144/145, se confirmada a inércia 

do inventar iante,  in t imem-se pessoalmente os demais 

interessados/herdeiros, inclusive por edital, se necessário, para 

manifestarem interesse no prosseguimento deste processo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, artigos 485, § 1º, 

CPC.

 Após, voltem os autos conclusos para análise quanto à 

extinção/arquivamento. Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1213106 Nr: 9340-66.2017.811.0041

 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: ZDSM, SCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ PINHEIRO 

SCATAMBURLLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que às fls. 98/101, a Requerente praticamente repetiu os 

argumentos, e, sendo que a pretensão é a mesma declinada anteriormente 

na petição de fls. 92/95, mantenho por seus próprios fundamentos a 

decisão de fls. 96/96v, até em relação aos documentos. Após, se nada 

mais postulado ou providenciado no prazo de quinze dias, voltem os autos 

conclusos para análise quanto ao prosseguimento ou extinção e 

arquivamento.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1205453 Nr: 6650-64.2017.811.0041

 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: GPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES LEMES - OAB:14.334-B

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifica-se que o Requerido manifestou às fls. 

192/199, requerendo a imediata reconsideração da decisão de fls. 

170/171 deste Juízo, que majorou liminarmente o valor dos alimentos a 

serem pagos à Requerente para o equivalente a 1,5 (um salário mínimo e 

meio), fls. 171, mormente porque, segundo alega, é advogado recém 

formado, e, sem condições de arcar com o valor majorado, eis que 

inclusive está passando por dificuldade financeira, “não possuindo mais 

atividade empresarial”.

 Além disso, em prol da pretensão de ineficácia/suspensão da decisão 

que deferiu liminarmente o aumento do valor da pensão alimentícia, o 

Requerido questiona a dedicação da Requerente aos estudos, bem como 

menciona que ela estaria convivendo em “união estável”.

 Desta feita, considerando que não houve interposição de recurso, na 

ocasião oportuna, bem como tendo em vista que os argumentos 

levantados, agora, pelo Requerido, inclusive se confundem com o mérito, 

mantenho por seus próprios fundamentos a decisão que majorou liminar e 

provisoriamente o valor dos alimentos, conforme fundamentado no Termo 

de Audiência de fls. 170/171.

 No mais, diante do noticiado e postulado pela Requerente às fls. 255v, 

último parágrafo, se ainda não tiver aportado neste Juízo, busque a 

Secretaria judicial urgentes informações quanto ao cumprimento da carta 

precatória para oitiva de testemunha, esclarecendo o ocorrido, se for o 

caso.

 Após, cumprida essa determinação supra, oportunize-se a manifestação 

das partes no prazo sucessivo de quinze dias, a iniciar-se pela parte 

Requerente, para apresentação de suas alegações, e, em seguida, voltem 

os autos conclusos para análise quanto à prolação de sentença ou 

ulteriores deliberações, se necessário

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 899287 Nr: 29284-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNS, MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA DE SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - 

OAB:10.353/MT

 Em que pese as alegações de fls. 180/183, ainda não é possível a 

extinção desta execução sem antes ser apurado se houve opagamento 

total do débito executado, tanto assim é, que o proprio Executado 

manifesta no sentido de que não sendo extinta a presente execução pelos 

pagamentos efetuados, que seja determinado ao contador a atualização 

do valor da dívida e os valores pagos e penhorados.

 Dito isto, a fim de verificar/constatar se os valores vinculados a este 

processo e penhorados são suficientes para pagamento do débito, 

necessário que o Exequente apresente cálculo atualisado, antes da 

liberação do valores na forma requerida, até mesmo dada a necessidade 

de se apurar se há excesso de execução como alegado pelo Executado. 

As providências no sentido de atualizar os valores vinculados e 

penhorados neste autos, a seguir intime-se o Exequente a apresentar o 

valor atualizado, em 05 dias, ficando desde já autorizado o levantamento 

dos valores observando as atualizações, inclusive a liberação de valores 

em favor do Executado em caso de excesso de execução. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1122889 Nr: 20014-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFM, RDCBDSM, ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9.896/MT, AILTON BUENO DA SILVA - OAB:9896-MT, BRUNO 

NADAF GUSMÃO - OAB:16.014/MT, ITAMAR HENRIQUES DE 

CARVALHO VERAS DA SILVA - OAB:21.544, jamilly laura ferreira do 

carmo costa - OAB:24034, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8.150/MT, LARYSSA CAROLINA ARAUJO DE FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 15.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos vê-se que a inventariante manifestou às fls. 

117/120, requerendo inclusive a venda dos bens inventariados, mormente 

porque nenhum dos herdeiros teriam condições econômicas de arcar com 

as dívidas, e, sem a venda dos bens não haveria como encerrar o 

inventário.

 Dito isso, não se pode olvidar, ainda, de acordo com o art. 648 do CPC, na 

partilha deverão ser observadas as seguintes regras: “I - a máxima 

igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - 

a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, 

do cônjuge ou do companheiro, se for o caso”.

 Assim sendo, e, objetivando viabilizar a conclusão do inventário, diante da 

pretensão da inventariante, relacionada à venda, fls. 119, item III, 

primeiramente, proceda-se a avaliação judicial dos bens inventariados.

 Neste sentido, aliás:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 1. VENDA JUDICIAL DO 

IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA. CABIMENTO. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM...” 

(Agravo de Instrumento Nº 70077336295, TJRS, Julgado em 30/05/2018)

 Após, antes de qualquer outra decisão, inclusive em face do postulado às 

fls. 114/115, oportunize-se a manifestação dos demais 

interessados/herdeiros, inclusive para que possa exercer eventual direito 

de preferência, no prazo de quinze dias, estes últimos, aliás, em 

observância ainda dos documentos juntados às fls. 121/177, e, em 

seguida, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1059083 Nr: 50546-31.2015.811.0041

 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: MVDF, HFDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.315/O, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - OAB:17649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, LÍVIA QUEIROZ HOHLENVERGER - 

OAB:14.472/MT

 o valor do alimentos não pagos/creditados devem ser executado em ação 

própria, não sendo possível acolher o pedido na forma pretendida.

Quanto ao desconto mensal, oficie-se à empresa indicada para que passe 

a proceder/restabeleça os descontos no valor de 20% (vinte por cento) 

da remuneração bruta de Marcelo Dias Freitas, nos termos do acordo de 

fls. 171/172 e homologado às fls. 177. às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016427-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR WESLEI DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDON HENRIQUE SILVA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016427-22.2018.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos com pedido de tutela de urgência Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com pedido de tutela de 

urgência proposta por Waldemar Weslei Dias em face de Brendon 

Henrique Silva Dias, ambos qualificados nos autos, onde o Requerente 

pretende, em sede de tutela de urgência, seja suspenso o pagamento de 

alimentos em favor do Requerido, sob o argumento de que o mesmo atingiu 

a maioridade e que é sócio proprietário de uma oficina e autopeças. 

Intimado para instruir os autos com a cópia da sentença que fixou os 

alimentos, o Requerente informou que no processo código nº 937479, que 

tramita perante o Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, apenas foi deferido os alimentos provisórios, 

não sendo ainda prolatada a sentença, Id n. 13786667. Dito isso, para fins 

de se evitar decisões conflitantes, uma vez que não foram fixados em 

definitivos os alimentos em favor do Requerido, declaro a incompetência 

deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá-MT, para processar e julgar o presente feito e declino a 

competência em favor do Juízo da 2ª 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006302-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DANIELA OLIVEIRA NOBRE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006302-92.2018.8.11.0041 Ação: 

Petição. Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que se trata de 

petição, a qual foi distribuída como ação, onde a Requerente informa que 

no processo n. 1027734.07.2017.8.11.0041, foi nomeada curadora 

especial dos bens de seu pai, o qual se encontra desaparecido. Diante 

disso, solicita que seja requerido junto ao BACEN (Banco Central do 

Brasil), informações acerca da existência de contas corrente, poupança e 

possíveis investimentos em nome de seu pai, em Instituições Financeiras, 

e, em caso positivo, que seja dada ciência a ela, bem como seja 

autorizado seu acesso para movimentação das contas. Considerando o 

acima relatado, esclareço à Requerente que tal pretensão deverá ser feita 

nos autos de n. 1027734.07.2017.8.11.0041, onde lá já está sendo 

averiguado quanto à existência ou não de bens em nome do ausente. 

Dessa forma, diante do acima exposto, determino que a Sra. Gestora 

Judicial promova as baixas e anotações necessárias, e arquivem-se os 

autos. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015413-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRENE SOARES DA SILVA GAHYVA DOS SANTOS (AUTOR)

E. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

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°. 1015413-03.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos c/c antecipação de tutela Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos c/c antecipação de tutela, 

proposta por E.S.R. representada pela sua genitora Edirene Soares da 

Silva Gahyva dos Santos, em desfavor de Lourival Ribeiro dos Santos, 

todos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que em 

razão do Requerido à época se encontrar desempregado, este se 

comprometeu a pagar alimentos para a filha/Requerente no valor de 

25,52% (vinte e cinco vírgula cinquenta e dois por cento) do salário 

mínimo, mediante depósito. Esclarece que por vezes o Requerido deixou 

de pagar o valor convencionado no acordo, atrasando por meses. Informa 

que o Requerido sempre recebeu rendimentos fixos, possui imóveis, 

veículos e possibilidade em prestar alimentos em um valor maior do que o 

do convencionado. Dessa forma, pede, liminarmente, a majoração do valor 

dos alimentos para 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do 

Requerido. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. É o relatório. Decido. No que tange ao pedido dos 

Requerentes, verifica-se que, de acordo com o artigo 15 da Lei 5.478/68 – 

L.A., a decisão judicial sobre alimentos pode ser a qualquer tempo revista, 

em face da situação financeira dos interessados. Para que possa ser 

concedido o pedido, necessário se faz que seja comprovada a alteração 

das condições financeiras do devedor de pagar os alimentos no patamar 

fixado ou a redução das necessidades do credor. No caso vertente, 

verifica-se que a Requerente atualmente conta com 12 anos de idade, 

sendo assim, o valor pago pelo Requerido a título de alimentos, 25,52% 

(vinte e cinco vírgula cinquenta e dois por cento) do salário mínimo, não 

atende satisfatoriamente suas necessidades. Dessa forma, constato que 

há possibilidade de acolher, em parte, o pedido com o fito de garantir à 

Requerente, uma adequação dos alimentos à sua realidade, fixando-o em 

valor que lhe proporcione uma vida condizente com a de seus pais. Neste 

sentido, já decidiram os Tribunais pátrios, senão vejamos: REVISÃO DE 

ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. REDEFINIÇÃO DO QUANTUM. 

CABIMENTO. 1. A ação de revisão de alimentos é juridicamente possível 

sempre que se verificar a efetiva alteração do binômio 

possibilidade-necessidade, pois ela se destina à redefinição do encargo 

alimentar. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. (...) Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70039463401, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

24/08/2011) Ante tais argumentos, defiro o pedido, para majorar o valor 

dos alimentos para 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida do 

Requerido, inclusive sobre o 13º salário, com exclusão dos descontos 

obrigatórios (INSS e IRRF) e do desconto sobre o adicional de férias, que 

serão devidos a partir da citação e deverá ser pago mediante desconto 

em folha de pagamento e depositado na conta bancária indicada nos 

autos. Oficie-se para desconto. Considerando que a ação revisional de 

alimentos deve seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 

13 da lei 5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 13:30 horas, dada 

necessidade de expedição de carta precatória. Cite-se o Requerido, 

através de carta precatória, e intimem-se as partes, a representante legal 

da Requerente, através de sua d. patrona, a fim de que compareçam na 

audiência designada acompanhados de seus advogados e testemunhas, 
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independente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

representante legal da Requerente em extinção e arquivamento do 

processo e a do Requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá o Requerido contestar a ação, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação de sentença. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004098-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

TELMA AUXILIADORA SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

PAULO CESAR SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA APARECIDA LISBOA OAB - MT9558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004098-75.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 11864138, em face do óbito de Rosa Maria 

Silva, tendo como inventariante nomeada a Requerente Telma Auxiliadora 

Silva Coutinho, Id 12265030, objetivando a homologação da partilha 

amigável apresentada nos autos. A inicial foi instruída com documentos, 

complementados mediante a comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome da de cujus, Id 12358589. É a síntese. Decido. 

Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento sumário, 

por não haver divergência ou interesse de incapaz, nos termos do art. 659 

do Código de Processo Civil. Assim sendo é possível a imediata conclusão 

do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional 

no que diz respeito à partilha, até porque, de acordo com o 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.” Menciono, ainda, por oportuno, o entendimento firmado pelo e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO 

DE BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA 

ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO 

DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018). 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 

apresentado no Id 11864138 e ratificado no Id 12409028, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Outrossim, confirmado o valor da 

causa, R$ 227.512,46, Id 12409028-Pág. 1, consequentemente, revogo a 

justiça gratuita, Id 12265030-Pág. 1, por não ser possível a manutenção 

deste benefício, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, mormente diante do 

patrimônio pertencente ao espólio e inventariado/partilhado nesta 

oportunidade. A propósito, assim já se decidiu: “...A composição 

patrimonial do espólio se sobrepõe à alegação de hipossuficiência das 

Recorrentes, não havendo justificativa para a concessão da gratuidade de 

justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Julgamento 31/07/2013). Decorrido o trânsito em julgado, e, desde que 

comprovado o pagamento das custas/taxas judiciais, expeça-se o 

necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para o 

registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as 

retificações/ anotações necessárias, inclusive na autuação, quanto à 

revogação da justiça gratuita e valor da causa. 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. Custas 

nos termos da lei. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos 

legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006051-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERANILSON PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI MARIA PEREIRA DE JESUS (INVENTARIADO)

EZARIO VENCESLAU DE JESUS (INVENTARIADO)

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. 1006051-74.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito dos de cujus Ezário 

Venceslau de Jesus e Doraci Maria Pereira de Jesus, Id 12149888, tendo 

como inventariante nomeado o Requerente Eranilson Pereira de Jesus, Id 

12266711, objetivando a homologação do plano de partilha apresentado 

nos autos. A inicial foi instruída com documentos, complementados 

mediante a comprovação de inexistência de registro de testamento em 

nome dos de cujus, Ids 12149901 e 12149904. É a síntese. Decido. 

Conforme relatado, trata-se de inventário processado como arrolamento 

sumário, por não haver divergência ou interesse de incapaz, nos termos 

do art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo é possível a imediata 

conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional no que diz respeito à partilha, até porque, de acordo com o 

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.” Menciono, ainda, por oportuno, o entendimento 

firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA 

PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS 

CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO 

RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS 

DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 
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recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018). 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 apresentado no Id 12847759, 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), com a observância de que é requisito para 

o registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as 

retificações/ anotações necessárias, inclusive na autuação, quanto ao 

valor da causa, Id 12847759-Pág. 10. 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.

Sentença Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1035000-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GUEDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CLARO DE MORAES (REQUERIDO)

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. 1035000-45.2017.811.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, a ser 

processado pelo rito de arrolamento sumário, Id 10739474, em face do 

óbito de Benedito Claro de Moraes, tendo como inventariante nomeada a 

Requerente Ana Maria Guedes de Moraes, Id 10785207, objetivando a 

homologação da partilha/adjudicação apresentada nos autos, com a 

formalização das renúncias, Id 13189002 ao Id 13189039. A inicial foi 

instruída com documentos, complementados mediante a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Id 11110519. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, por não haver divergência ou interesse de incapaz, 

nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional no que diz respeito à partilha/adjudicação, 

até porque, de acordo com o 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.” Menciono, 

ainda, por oportuno, o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA 

DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA 

TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018). 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 apresentado no Id 12982758, 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), com a observância de que é requisito para o 

registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as 

retificações/ anotações necessárias, quanto a conversão para 

arrolamento sumário. 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.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024513-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIAN CAMPOS COLETA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS (REQUERENTE)

THAYLISE CAMPOS COLETA DE SOUZA (REQUERENTE)

THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMEY COLETA DE SOUZA (INVENTARIADO)

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: 1024513-16.2017.8.11.004 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, a ser 

processado pelo rito de arrolamento sumário, Id 9350089, em face do óbito 

de Valmey Coleta de Souza, Id 9350209, tendo como inventariante 

nomeado Gillian Campos Coleta de Souza, Id 9410564, objetivando a 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos. A inicial foi 

instruída com documentos, complementados mediante a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Id 10043789. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, por não haver divergência, Id 11932297, ou 

interesse de incapaz, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil. 

Assim sendo é possível a imediata conclusão do processo, com a 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no que diz respeito 

à partilha, até porque, de acordo com o 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.” Menciono, 

ainda, por oportuno, o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA 
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DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA 

TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018). 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 amigável 

ratificado no Id 9885075, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Decorrido o trânsito em julgado, e, desde que confirmado o pagamento das 

custas/taxas judiciais, expeça-se o necessário, formal de partilha, 

certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a 

observância de que é requisito para o registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda 

Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Procedam-se as retificações/ anotações necessárias, quanto a 

conversão para arrolamento sumário. 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. Custas ex legis. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 747302 Nr: 44545-69.2011.811.0041

 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: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, 

NA PESSOA DOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO DO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAREM ACERCA 

DO LAUDO DE AVALIAÇÃO, DE FLS. 136/140, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065108 Nr: 53272-75.2015.811.0041

 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: SUSI MARA SANTOS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL PEREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSENIL PEREIRA DE AMORIM, Filiação: 

Eunizia Pereira de Amorim e Jose Antonio de Amorim, brasileiro(a), 

casado(a), Telefone 65-9373-0054. 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: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C GUARDA E 

ALIMENTOS, INGRESSADA POR SUSI MARA SANTOS DE AMORIM, EM 

DESFAVOR DE JOSENIL PEREIRA DE AMORIM.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Divorcio LitigiosoAutos n.º 816884A 

presente Ação de divorcio litigioso fora ajuizada em 11.12.2015 (fls. 06), e 

até o presente ano (2017) o requerido não foi citado/intimado, conforme se 

verifica nas certidões de fls. 26.Ressalto que mesmo sendo realizada 

pesquisa via INFOSEG (fls. 18) não foi possível localizar o 

requerido.Assim sendo, conclui-se que o requerido apesar de ser 

conhecido encontra-se em local incerto nos termos do art. 256, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil, pois desde o ano de 2015 não foi possível 

sua intimação.Por consequência, determino a citação via edital, no prazo 

de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Universidade de Cuiabá – UNIJURIS como curador especial do 

requerido.Com a defesa nos autos, intime-se a parte autora, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 19 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817977 Nr: 24393-29.2013.811.0041

 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: RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMADEUS LEAL CARDOSO, Cpf: 

21982708204, Rg: 3.144.185.4, Filiação: Georgina Cardoso dos Santos e 

Antonio Leal Cardoso, data de nascimento: 19/10/1945, brasileiro(a), 

natural de Guarapuava-PR, operador de saneamento, Telefone 65 

9977-9720. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Interdição Temporária c/c Medida Protetiva 

para Internação Involuntária (com Pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência), ingressada por Amadeus Leal Cardoso, em face de Rodney 

Leal Cardoso.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 817977Determino a intimação 

pessoal do requerente, no endereço de fl. 64, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 
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NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 

NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao 

MP.Por fim, conclusos.Intime – se. Cumpra – se.Cuiabá, 15 de março de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 826976 Nr: 32873-93.2013.811.0041

 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: JADO, NADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U-PFEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da interessada a manifestar 

no prazo legal sobre o laudo juntado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 826976 Nr: 32873-93.2013.811.0041

 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: JADO, NADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U-PFEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da interessada a manifestar 

no prazo legal sobre o laudo juntado nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889098 Nr: 22657-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSM, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBY SANDOVAL DA MATA - 

OAB:16293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TALINY DOS SANTOS MENDES, Filiação: 

Eliane dos Santos Silva, data de nascimento: 21/02/2011, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 9205.2677 e atualmente em 

local incerto e não sabido ELIENE DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

04706860148, Rg: 2147138-0, Filiação: Irene dos S. França e Gerson B. 

da Silva, data de nascimento: 30/06/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos Definitivos, ingressada 

por T. S. M., e sua representante legal Eliene dos Santos Silva, em face de 

Robson Solles Mendes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 889098.Determino a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Após, concluso.Cumpra-seCuiabá, 27 

de março de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825128 Nr: 31141-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YADOS, WLDOS, GMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YSLEI ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, 

Filiação: Gislaine Maria Alves de Oliveira e José Nilton Pereira de Souza, 

data de nascimento: 29/03/1997, brasileiro(a), natural de Senhor do 

Bonfim-BA, atualmente em local incerto e não sabido WINNE LORAINY DE 

OLIVEIRA SOUZA, Filiação: Gislaine Maria Alves de Oliveira e José Nilton 

P. de Souza, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

GISLAINE MARIA ALVES DE OLVEIRA, Cpf: 01089593503, Rg: 2405156-0, 

Filiação: Gildazio Rodrigues de Oliveira e Leia Alves de Oliveira, data de 

nascimento: 23/01/1973, brasileiro(a), natural de Senhor do Bom Fim-BA, 

solteiro(a), costureira, Telefone 8123-1337. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia, 

ingressada por R. A. O. S., W. L. O. S., e sua representante legal Gislaine 

Maria Alves de Oliveira, em face de José Nilton Pereira de Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806023 Nr: 12495-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMFDR, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, AUGUSTO CÉSAR LEON BORDEST - OAB:9.531, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:000-C

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YGOR MATHEUS FERREIRA DOS REIS, 

Cpf: 05688505133, Rg: 2509993-0, Filiação: Magda Ferreira Rezende e 

Daniel David dos Reis, data de nascimento: 08/09/1997, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e 
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não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE acima qualificado, 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos de Prestação 

Alimentícia, ingressado por Ygor Matheus Ferreira dos Reis e Magda 

Ferreira Rezende, em face de Daniel David dos Reis.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

806023Verifico que o credor já obteve a maioridade civil. (fls. 14).Desse 

modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino seja realizada 

pesquisa INFOSEG, a fim de localizar o endereço do Autor.Após, intime-se 

pessoalmente a parte Autora, para regularizar sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo Civil. (art. 485, 

IV, do NCPC).Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar o 

autor para regularizar sua representação processual no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do 

C P C .  ( a r t .  4 8 5 ,  I V ,  d o  N C P C ) . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 790822 Nr: 44877-02.2012.811.0041

 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: CACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Picolotto Junior - 

OAB:OAB/MS 13.673, Júlio Cesar de Moraes - OAB:OAB/MS 

13740-A, Rodrigo Nascimento da Silva - OAB:OAB/MS 9.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Impulsio o feito para reenviar ao DJE a decisão de fl.70, considerando que 

os patronos de fl.65 não estavam cadastrados: "Vistos, etc.

Ação Declaratória Autos nº 790822 Após o transito em julgado sem 

interposição de recurso da sentença homologatória de fls. 240/241 – 

verso (fls. 241) a Autora informou o descumprimento do acordo realizado 

(fls.243/244), bem como o falecimento do Requerido. (fls.57/58). Desse 

modo, com fundamento no art. 313, § 2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte Autora, para que proceda a citação do 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo de 02 (dois) meses.

Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 31 de julho de 

2017.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito"

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926514 Nr: 47382-92.2014.811.0041

 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: RDLM, DDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA, IAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAEL ALVES SANTOS, Cpf: 

00182814190, Rg: 14389231, Filiação: Edileuza Alves Santos, data de 

nascimento: 19/01/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

pedreiro, Telefone 65 9290 2306. 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: Ação de Guarda Judicial, ingressada por Rosa de Lima 

Mendes e Damasio Daniel de Souza, em face de J. V. M S., sua genitora 

Caroline Mendes de Amorim e Ismael Alves Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 926514.Determino a citação do 

requerido Ismael Alves Santos no endereço às fls. 108, para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde jásua citação via edital, no prazo de 

15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua citação ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 24 de julho de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929370 Nr: 48928-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:TERRA NOVA DO N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILMA LIDIANA ROSA AQUINO SOUZA, 

Cpf: 70440913187, Rg: 1308892-0, Filiação: Maria Eugenia de Aquino 

Souza e Clovis Rosa Souza, data de nascimento: 25/06/1983, brasileiro(a), 

natural de Presidente Prudente-SP, solteiro(a), enfermeira, Telefone 

6536241577. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Modificação de Guarda c/c Alimentos (com 

pedido de guarda provisória, liminarmente), ingressada por Nilma Lidiana 

Rosa Aquino Souza, em face de N. S. L., e seu representante legal 

Ricardo da Silva Leite.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Determino a intimação pessoal da 

parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se 

e encaminhem –se os autos ao MP.Por fim, conclusos.Intime – se. Cumpra 

– se.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 907753 Nr: 35403-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BRESCOVICI - 
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OAB:6814/MT, PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:17320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886403 Nr: 20828-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGFM, KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA GABRIELLY FERREIRA MACHADO, 

Filiação: Keile Carvalho Ferreira e Wagner Lucio Machado dos Reis, data 

de nascimento: 07/07/2010, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido KEILE CARVALHO FERREIRA, Cpf: 04184000169, Rg: 

18338208, Filiação: Jucineide Lopes Carvalho e Rosemildo Ferreira, data 

de nascimento: 01/02/1994, brasileiro(a), natural de Sena Madureira-AC, 

solteiro(a), do lar, Telefone (65) 9250-4990. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DA 

AUTORA acima qualificada, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos, ingressada por A. G. F. M., e sua 

representante legal Keile Carvalho, em face de Wagner Lucio Machado 

dos Reis.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Ação de AlimentosAutos n.º 

886403Intime-se pessoalmente a representante legal da Autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os 

a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de abril de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 966184 Nr: 7498-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO REIS DE 

OLIVEIRA, ATAIR JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO DA CRUZ COELHO NETO, 

GRACIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, ALUIZIO MARQUES DE OLIVEIRA, 

JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO GONÇALO MARQUES DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO ANTONIA ALBERTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

INVENTARIANTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAR COM 

RIQUEZA A LOCALIDADE ONDE OS GADOS SE ENCONTRAM, BEM COMO 

PONTOS DE REFERÊNCIAS, PARA PROCEDER A EXPEDIÇÃO DO 

MANDADO DE AVALIAÇÃO.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005995-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. D. S. (REQUERENTE)

R. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de ID 12892695, 

impulsiono os autos para permanecerem suspensos por 6 meses. 

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013046-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. J. D. P. (RÉU)

M. C. J. D. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida a fim de, no prazo legal, promover a distribuição das precatórias 

expedidas nos autos visando a oitiva das testemunhas por ela arroladas, 

comprovando nos autos o referido ato, ou recolhendo as custas 

pertinentes (Juízo Deprecado) e carreando aos autos. Cuiabá/MT, 19 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030589-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRLEY PINHEIRO KRETLI OAB - MT0011750A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, retirar a Precatória junto ao PJE, 

promovendo sua regular distribuição e informando nos autos, ou 

recolhendo as custas pertinentes, a fim dela ser regularmente distribuída. 

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028440-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONELY APARECIDA GODOY (REQUERENTE)

CONSTANTINA MARIA DE MIRANDA GODOY (REQUERENTE)

ADILSON MIRANDA GODOY (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar os requerentes a 

fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas se manifestarem e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017934-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ENEIDA BARRETO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO)

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1017934-18.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, determino seja 

intimado o causídico subscritor do pedido de habilitação para que 

providencie a ordenação das peças e documentos cronologicamente, a 

fim de facilitar o exame dos autos digitais, eis que a documentação 

precede a petição. Pois bem. Analisando os autos, bem assim diante da 

pretensão do causídico do então inventariante, Fabio Rogerio Martins de 

Oliveira (ID. 14250294), de desacolhimento da pretensão de ID. 14248426 

e desentranhamento das peças e documentos encartados pela Sr.ª 

Eneida, o que, em outra situação, seria de pronto acolhido por esta 

magistrada, haja vista que a configuração, ou não, de união estável entre 

Eneida e Valduino trata-se de questão de alta complexidade a ser dirimida 

nos autos de Reconhecimento de União, a qual tramita na 2ª Vara de 

F a m í l i a  e  S u c e s s õ e s  d e s t a  C a p i t a l  ( P r o c e s s o  n . 

1019169-20.2018.811.0041), de maneira que, apenas após o desfecho da 

aludida demanda seria possível à habilitação da companheira do extinto 

nestes autos, entendo que o caso retratato, todavia, merece solução 

diversa. Isso, pois, na ação de reconhecimento de união estável post 

mortem ajuizada pela pretensa companheira do extinto, fora concedida 

liminar declarando a existência de união estável para fins nomeação da 

Srª. Eneida para o encargo de inventariante (ID. 14194684), de maneira 

que possui legitimidade, não apenas para requerer sua habilitação nos 

autos, como também para efetuar a abertura de inventário, situação que, 

no entendimento desta magistrada, por si só autorizaria a sua habilitação 

nestes autos. Demais disso, fora efetivamente demonstrado pelo diligente 

causídico da Srª. Eneida, da farta documentação encartada ao presente, 

elementos capazes de evidenciar que, por ocasião do óbito, a princípio, o 

de cujus convivia com a postulante. Frise-se, ainda, que apesar de o 

inventariante aduzir que se encontra na posse e administração dos bens, 

ressai dos autos que muitos foram adquiridos em conjunto com a Srª. 

Eneida, deixando entrever que esta possui melhores condições de 

exercer a inventariança, além de conduzir este juízo à assertiva de que a 

pretensa convivente é quem se encontra administrando o espólio. A 

respeito, necessário salientar, ainda, que a abertura de inventário incumbe 

a quem estiver na posse e na administração do espólio, conforme 

delineado no artigo 615 do estatuto processual e, segundo evola-se, a Srª. 

Eneida Barreto Borges atende a tal condição, o que corrobora para a sua 

nomeação ao exercício da inventariança. Demais disso, o artigo 616 do 

Código de Processo Civil enumera os legitimados para requerer a abertura 

de inventário, prevendo ordem prioritária para a instauração e, por ora, a 

aventada companheira do extinto tem prioridade legal em relação ao filho, 

razão pela qual defiro a sua habilitação nos autos e determino a 

substituição do inventariante outrora nomeado pela Srª. Eneida Barreto 

Borges, a fim de observar os ditames legais. De qualquer forma, não 

podemos deixar de considerar que o filho do extinto relatou ser o único 

sucessor, situação que, conforme fartamente demonstrado, não se 

coadunaria com a realidade fática, o que corrobora a sua substituição, até 

mesmo a fim de conferir lisura no andamento da demanda. Desta feita, 

defiro o pedido constante no ID. 14248426, no que se refere à substituição 

do inventariante FÁBIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA, nomeando em 

seu lugar a Srª. ENEIDA BARRETO BORGES. Por fim, diante da divergência 

existente nos autos, suspendo a decisão mencionada no que atine ao 

procedimento a ser adotado para o processamento da presente e, por 

conseguinte, assinalo que a inventariante deverá prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil) e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 

(vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 da lei 

processual. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III, 

do NCPC. Outrossim, na mesma oportunidade devem ser apresentadas 

aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal em 

nome do falecido, assim como, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, 

certidão de inexistência de testamento deixado pelos autores da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Prestadas as primeiras declarações, renove-me à conclusão para decisão 

sobre a forma como deverá se processar a presente ação, além de 

eventual retificação do valor da causa. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019357-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MATIAS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELIA SOUSA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1019357-13.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Oficie-se ao Juízo 

de origem solicitando a cópia integral dos documentos que deveriam 

instruir a missiva, mencionados como anexos à deprecata, no prazo de 30 

(trinta) dias. Assim, sobrevindo aos autos à documentação necessária, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, 

atingida à finalidade, observando as formalidades legais, devolva-se a 

Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019373-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1019373-64.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016437-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS (REQUERENTE)

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1016437-66.2018 VISTOS, ETC. 

Custas judiciais recolhidas no ID 13644360. Outrossim, necessário 

salientar que, de acordo com a exegese legal, as ações que versem sobre 

casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, 

filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar 

em segredo de justiça, conforme disposto no artigo 189, inciso II, do CPC, 

tal como é o caso dos autos, razão pela qual determino que se proceda 

com as anotações necessárias. No mais, considerando a existência de 

interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 

698 do CPC e, após, volvam-me conclusos para eventual homologação do 

acordo entabulado. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031221-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES PORTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA PAULA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031221-82.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 12524845. 

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037434-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI (REQUERENTE)

ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI (REQUERENTE)

LUANA MENDES DE PAULA PAGIORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1037434-07.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de ALVARÁ 

JUDICIAL proposta por ROSENIL DE PAULA PAGIOLI e outros. 

Compulsando o feito, verifico que a autora requereu a desistência da ação 

(Id. 12792220). Em decorrência, bem assim tendo em vista que o 

procedimento correlato é de jurisdição voluntária, HOMOLOGO a 

desistência, 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, ainda, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, 

o qual deverá ser calculado sobre o valor constante no sistema. Sem 

honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 966106 Nr: 7456-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 931783 Nr: 50276-41.2014.811.0041

 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: PAULA ANGELINI PERRI, MOACIR PERRI NETO, IAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCELO D. PERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) ENZO RICCI FILHO a 

devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 3375 Nr: 4609-96.1995.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarílio Calhao Neto, RENATA SILVÉRIO CALHAO 

TANAKA, JACKSON WESLEY VALÉRIO, EDUARDO SILVERIO CALHAO, 

ZILMA BEZERRA CALHAO CASTELHANO, AFRANIO DE ARAUJO 

CALHAO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio de Araújo Calhao (De cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O, FLÁVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.015, LUIZ JOSÉ FERRREIRA - OAB:8.212, SONIA 

CRISTINA MANGONI DE OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - 

OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1224592 Nr: 13004-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDPXFB, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) GISLAINE FIGUEIRA 
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DESTO a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184583 Nr: 32441-89.2004.811.0041

 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: BENEDITA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES - OAB:713, 

LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) LEONARDO LEINER 

LEAL ROSA a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 236864 Nr: 5917-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAD, JCCDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANA GAMBALI CORREA DA 

COSTA - OAB:4726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359/O, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA 

LACERDA - OAB:14.566 /MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) LEOPOLDO DE 

MORAES GODINHO JUNIOR a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 866308 Nr: 6620-34.2014.811.0041

 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: ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA, EVELYN MARIA 

AGUIRRE HADDAD, ÉRICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD, JOSÉ 

ORLANDO AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAMIL JOSÉ HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053, LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO 

FERNANDES - OAB:14115, MARCOS GATTASS PESSOA JÚNIOR - 

OAB:12.264, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214, OSVALDO 

ROLDÃO DA SILVA NETO - OAB:24362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) LUCIANA FERREIRA DE 

ARAUJO FERNANDES a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1161058 Nr: 36392-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHADS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS, VADS, GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO 

- OAB:12760

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) LUIS DAVID BASTOS 

PEIXOTO a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 866082 Nr: 6438-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGP, BRGP, IG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP, VCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212, PLINIO CARNEIRO COSTA - OAB:22.739/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) MARLEY PAESANO DA 

CUNHA GRAELLMAN a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 785984 Nr: 39866-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZILA DE ALMEIDA PERRI, ANA DE ALMEIDA 

VARGAS BATISTA, ORIVALDO AQUINO DE ALMEIDA, ANTONIO ANTERO 

DE ALMEIDA, ESPOLIO DE LUIZ TEODORO DE ALMEIDA, ULRIKE PUPP DE 

ALMEIDA, FRANCISCA JULIA DE ALMEIDA CARVALHO, JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA, IRACEMA PUPP DE ALMEIDA, PEDRO GODDARD DE ALMEIDA, 

FLORINDA PUPP DE ALMEIDA, KONSTANTIN LUDWING DE ALMEIDA, 

MANOEL BOSCO DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA CURVO, 

ELIETH DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDGAR ESPERIDIAO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA - 

OAB:0368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) RODRIGO DIEGO DE 

CARVALHO a devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1081163 Nr: 2097-08.2016.811.0041
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 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: LAIS LEITE TEIXEIRA, ODENIR ROMARIO DA COSTA, 

CREUZA GARCIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, CLARISSA BOTTEGA - OAB:6650/MT, MARIANA GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 824954 Nr: 30989-29.2013.811.0041

 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: TGM, MABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 400548 Nr: 33607-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIA ROSALINA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERTO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de necessidade da retirada dos documentos nos autos do 

processo, carecendo apenas da retirada de documento já expedido, 

impulsiono os autos para intimar a parte INVENTARIANTE a fim de, em 5 

(cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo 

documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 8990-83.2014.811.0041 – código: 869266

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: ROSANGELA TEREZA CAMPOS OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS JACINTHO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: ROSANGELA TEREZA CAMPOS 

OLIVEIRA

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que 

regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob as penas da lei.

DECISÃO/DESPACHO: 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.

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, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá - MT, 19 de julho de 2018.

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024866-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455/O (ADVOGADO)

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SIMONE CRISTIANE ESCAME (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1024866-56.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença opostos por Edivaldo Dias de 

Oliveira em face de Cristiane Escame de Oliveira, representada por sua 

genitora Simone Cristiane Escame, todos qualificados nos autos. Aduz o 

impugnante ID. 10570668, que deve os alimentos desde julho de 2015, 

correspondente ao valor de R$ 6.600,00, conforme a planilha de ID. 

10571373, postulando, ao final, o parcelamento do alusivo valor. Concitada 

a manifestar-se, a impugnada alega que o quantum devido é de R$ 

8.262,66, acrescido de multa e honorários advocatícios em 10%, 

totalizando R$ 10.478,63. Em decorrência, foi determinada a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo devido, sendo 

acostada aos autos a planilha de débito, ID. 12586456 – Pág. 13, no valor 

de R$ 9.863,95. Intimado, o impugnante deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação do cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial, consoante certidão de ID. 12782387, sendo que a impugnada 

postulou o bloqueio dos valores via Bacenjud. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. De pronto, considerando que a 

parte impugnante deixou decorrer in albis o prazo para resposta, 

depreende-se, da sua atitude, a concordância tácita com o valor 

apresentado pelo Contador Judicial, ID. 12586456. Ante o exposto, 

ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, na sequência, homologo o cálculo apresentado no ID. 

12586456, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos nos 

moldes do referido memorial. Outrossim, proceda-se uma tentativa de 

penhora online do valor de R$ 9.863,95, nas contas do impugnante, 

através do Sistema BacenJud, conforme o anexo. Por fim, considerando 

que o resultado do bloqueio foi infrutífero, determino a Secretaria que se 

expeça o mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para o 

pagamento do valor devido, conforme determinado da decisão de ID. 

12078274 – Pág.2. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037005-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DA SILVA MUNIZ PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Inventário n.º 1037005-40.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que 

não fora deliberado nos autos acerca da pretensão da concessão de 

assistência judiciária gratuita, o que faço nesta oportunidade. Pois bem. 

Pretende a autora a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, 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 ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio[1]. No caso dos autos, foi 

atribuído o valor provisório à causa de R$660.000,00, que será 

oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não houve a 

descrição de todos os bens deixados pelo falecido, todavia, se entrevê 

que o espólio possui forças para suportar as custas e despesas 

processuais. Em decorrência, diante da ausência dos requisitos 

necessários para a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, porquanto, dos documentos que instruem os autos se pode 

presumir que o espólio possui suficiência de recursos para pagar as 

custas e demais despesas processuais, INDEFIRO a pretensão de 

gratuidade, devendo a inventariante ser intimada para providenciar, no 

prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e taxas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC/2015). Ciência ao 

Ministério Público, diante da existência de interesse de incapaz. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. [1] Em igual 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO 

PAGAMENTO DOS CUSTAS PROCESSUAIS É DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA 

MOMENTÂNEA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL PARA 

GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA. TERMO DE INVENTARIANTE. IMPÕE 

COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES NO DESEMPRENHO DE SUA FUNÇÃO. 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HERDEIRO. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As despesas do 

inventário constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas, 

e não pelos herdeiros. O acervo a inventariar possui forças para suportar 

as despesas do inventário, não sendo o caso de concessão da 

gratuidade judiciária. (...) (TJMS; AI 1412521-60.2015.8.12.0000; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 15/02/2018; Pág. 

109) Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036377-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. N. R. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA RIBEIRO VIANA OAB - 051.182.131-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOS SANTOS BELEM (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1036377-51.2017 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposta por Yasmim 

Nicolly Ribeiro Viana Belem representada por sua genitora Thayna Ribeiro 

Viana em face de Raphael dos Santos Belem, ambos qualificados nos 

autos. Compulsando o presente feito, verifico que intimada pessoalmente, 

a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, ID. 

13732813. Concitado a manifestar-se o parquet vindicou pela extinção da 

demanda, nos termos do art.485, inciso III, do NCPC. Outrossim, 

dessume-se do comando da lei processual civil, que o comportamento da 

espécie enseja a extinção do processo. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003345-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH MARIA DA SILVA CARVALHO OAB - 655.714.521-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APOLONIO DUARTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1003345-21.2018 VISTOS, ETC. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Rafaelly Ravene da 

Silva Duarte, representada por sua genitora, Ruth Maria da Silva Carvalho 

em face de Roberto Apolonio Duarte, todos qualificados nos autos. Ressai 

dos autos no ID 13331208, que o executado apresentou comprovante de 

quitação do débito exequendo, tendo a parte exequente confirmado a 

quitação, bem assim pugnou pela extinção do feito com resolução de 

mérito. Concitado a manifestar-se o parquet concordou com a extinção da 

execução nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, ID 13667721. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente 

informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe 

o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no titulo 

executivo, sendo a obrigação de pagar quantia (...). Igualmente, a 

jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. 

ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o cumprimento da 

obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não provido. Honorários 

recursais fixados. (TJDF; Proc 0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; 

Terceira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 

16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/ MT, 19 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032581-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRLES ESTER MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Silvestre Leite da Silva Filho (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1032581-52.2017 VISTOS, ETC. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Airles Ester Martins da 

Silva em face de Silvestre Leite da Silva Filho, todos qualificados nos 
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autos. Ressai dos autos no ID 11631140, que a parte exequente informou 

a quitação do débito exequendo, bem assim pugnou pela extinção da 

presente ação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente informou o 

integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de mérito quando 

o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação 

de pagar quantia (...). Igualmente, a jurisprudência vem decidindo: 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR 

SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. ART. 924, II, DO NOVO CPC. 

1. Verificando-se o cumprimento da obrigação, correta é a extinção do 

feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

2. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (TJDF; Proc 

0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; Terceira Turma Cível; Rel. Des. 

Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/ MT, 19 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1017594-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FERREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1017594-11.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de ALVARÁ 

JUDICIAL proposta por MARILZA FERREIRA CARDOSO para levantamento 

de valores deixados pela falecida ODETE DE ASSUNÇÃO SILVEIRA. 

Compulsando o feito, verifico que a autora requereu a desistência da ação 

(Id. 11087801). Em decorrência, bem assim tendo em vista que a demanda 

é de jurisdição voluntária, HOMOLOGO a desistência, 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. Sem custas, 

em decorrência da gratuidade concedida, não havendo que se falar em 

honorários sucumbenciais, por se tratar de demanda de jurisdição 

voluntária. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003219-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE FORTES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1003219-05.2017 VISTOS, ETC. Considerando o teor da 

informação contida na petição de Id. 11417705, na qual elucida que o 

interessado logrou receber os valores pleiteados através da presente, 

vislumbro a perda superveniente no interesse de agir para fins de 

prosseguimento desta demanda. Assim, verifica-se a dissipação de 

interesse processual para o prosseguimento da ação, devendo o feito ser 

extinto. Ademais, não se pode olvidar que a legitimidade de parte e o 

interesse de agir, devem estar presentes não só no ato de instauração do 

processo, mas também no momento em que se julga o mérito da causa. 

Segundo o mestre Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito 

Processual, v. 1. Rio de janeiro: Forense, 1999, p. 314, "Quer isto dizer 

que, se existirem ao tempo da formação da relação processual, mas 

desaparecerem ao tempo da sentença, o julgamento deve ser de extinção 

do processo por carência de ação, sem apreciação do mérito". Foi 

exatamente o que ocorreu no presente feito, pois, em decorrência do 

recebimento dos valores pleiteados na presente de maneira administrativa, 

houve a perda superveniente do objeto da presente. Por estas razões, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 354, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Por fim, concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita pleiteado na peça de ingresso, eis que 

não há quantias a receber pelo interessado e, em decorrência, sem 

custas, despesas e honorários a serem recolhidos. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se, com as devidas anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019594-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARNALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018720-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SOARES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: 1013730-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021678-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ALVES COELHO RIBEIRO (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: " 

Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, via de consequência INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021440-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO DE SOUSA (IMPETRANTE)

EMERSON BALDUINO MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Novo Mato Grosso, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para que o impetrado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias forneça carteira de identidade funcional aos 

impetrantes, com o livre porte de arma. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

17 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020752-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de determinar que 

as autoridades coatoras, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, analisem o 

processo n° 2018.04.00559P requerido pela impetrante, acerca da 

concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, 

imputando o descumprimento em crime de desobediência. Expeça-se 

mandado, devendo ser cumprido inclusive pelo Oficial de Justiça 

plantonista, se necessário. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente 

(art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto 

no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpram-se. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021484-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON MOREIRA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERÊNCIA DE APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO 

SAÚDE E SEGURANÇA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Quilombo, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Posto 

isso, CONCEDO A LIMINAR, via de consequência, determino que a 

autoridade coatora proceda a analise/impulsionamento do processo 

administrativo – n. 165119 / 2017, no prazo de 05 (dias), sob pena de 

responder por crime de desobediência. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821174 Nr: 27389-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917514 Nr: 41757-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DE ARRUDA CORTEZ, LUZIA FERREIRA 

MENDES, ANTONIA DE SOUZA BARROS, BERENICE MALHEIROS RIBEIRO, 

MARIA DA GUIA DE CAMPOS, BENEDITO CECILIO CURVO, MARIA 

BERNARDINA DA SILVA, MARIA APARECIDA TAVEIRA FERREIRA, 

NATANAEL FIGUEIREDO ASSUNÇÃO

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913879 Nr: 39399-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA GOMES BIDO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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.: 706828 Nr: 744-06.2011.811.0041

 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: LIA SUZETE MOREIRA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 706828 – Procedimento ordinário.

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro e, levando-se em conta o documento 

encartado à fl. 109, defiro a suspensão do feito, pelo prazo postulado.

Transcorrido o prazo assinalado, intime-se a parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 958453 Nr: 4165-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA SADOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GERENTE 

EXECUTIVO SR. ODAIR EQUES, GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM 

CUIABÁ, Sr. ODAIR EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso interposto pela parte requerida é tempestivo. 

Razão pela qual impulsiono os autos para parte autora apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 978143 Nr: 13102-61.2015.811.0041

 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: INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte autora, 

querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794030 Nr: 333-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, GERONALDO 

MARTELLO FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OAB/MT 

13.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 794030 – Execução

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do 

montante devido.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 800881 Nr: 7311-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M GONZALES JUNIOR - OAB:13945/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (autos cód. 794030), em todos os seus 
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efeitos.Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.Não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, uma vez que não houve proveito econômico obtido com a 

presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 953303 Nr: 1648-84.2015.811.0041

 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: ALZERINA ANDRÉ BORGES, MILTON PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 953303 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 981747 Nr: 14892-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DOS SANTOS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 981747 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864441 Nr: 5186-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA ARRUDA, WAGNO MAIA DA CRUZ, 

TAYSE FATIMA MARQUES DE AMARANTE, ADEMIRSON LIMA DE 

ARRUDA, WILDSON CARVALHO VIANA, DOMINGOS DIAS DE OLIVEIRA, 

ALBERTINA ROMAGNA TEMPESTA, JOSE MENDES LIMA, ROSINEY 

BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM, LEOMAR PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Autos n.º 864441 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457511 Nr: 27792-71.2010.811.0041

 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: SILVÉRIO GONÇALVES DE QUEIROZ, MANOELINA DA 

CONCEIÇÃO QUERIOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 457511 – Usucapião

 Vistos etc.

Tendo em vista demonstração de interesse no Município de Cuiabá na 

presente demanda (fl. 126), determino a citação do mesmo, consignando 

as advertências legais.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 337550 Nr: 8355-15.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL HENRIQUE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Autos n.º 337550 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a concordância da autarquia ré (fl. 99v), DETERMINO a expedição do 

competente RPV de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786565 Nr: 40471-35.2012.811.0041

 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: SÔNIA MARIA DUARTE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORTÊS MUNIZ - 

OAB:102393 OAB RJ, FELIPE MAGALHÃES POPPE - OAB:151.908, 

MAITE TAUFNER ACIOLI AGUILAR - OAB:161868 OAB RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 786565 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 165, 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, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1175667 Nr: 42322-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGLDS, TANIA MARIA GAUDIE LEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1175667 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar acerca do andamento do 

tratamento, bem como, do uso do aparelho fornecido pela M.M Hospitalar.

Com a resposta, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808710 Nr: 15185-21.2013.811.0041

 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 CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder ao segurado o auxílio-acidente desde o 

dia seguinte a sua cessação do auxílio-doença (03/12/2009 – fl. 24), com 

aplicação imediata e com a incidência dos índices da seguinte forma:1)No 

que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, 

em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta 

data;2)Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 1 1.960/09.Sem custas. Condeno a Autarquia Federal ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.Não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, 

nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.C. Cuiabá/MT, 18 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887217 Nr: 21403-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, MARILEI MARTINS 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 887217 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 405449 Nr: 37689-60.2009.811.0041

 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: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:25.430/PR, SEVERINA BERTA RUCH CASAGRANDE - 

OAB:34935/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3.968/MT

 Autos n.º 405449 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 249404 Nr: 16766-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANESSA PACHE DA ROSA CANO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DA ROSA - 

OAB:1063/MS, JACI PEREIRA DA ROSA - OAB:580/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 249404 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo com o Provimento 

nº 11/2017-CM, em favor do causídico indicado à fl. 114, conforme 

determinado à fl. 105.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 835745 Nr: 40822-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CÉLIA BARROS SANTANA, MARIA DE LOURDES 

FIGUEIREDO SILVA DUARTE, MARIA DUARTE CORRÊA, MARIA JOSE 

SOARES GOTTSFRITZ, MARIA RAQUEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO, 

MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE QUEIROZ, NAZITA PRADO 

SANTIAGO DE BARROS, SEBASTIANA MARIA DE MIRANDA, MESSIAS 

RODRIGUES NOVAIS, NEUZIRA FRANCISCA DA SILVA, NATALICIA PINTO, 

MARIA DULCINEIA DA SILVA SAMPAIO, ODILZA DA COSTA PEREIRA, 

OLGA OLIVEIRA DE AMORIM, VITORIA PEDROSA DA PAIXÃO, SELMA 

MARIA MALHEIROS, ZITA DIAS DA SILVA RIBEIRO, UZERLEY 

GONÇALVES DE AMORIM, VERIDIANA MAGALHÃES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Autos n.º 835745 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o petitório de fls. 560/561v e documentos que o acompanham.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 933536 Nr: 51212-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA FERNANDES VIDZIUNAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 933536 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1005589 Nr: 25758-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE APEL, ADELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS, 

LEIDE SANTOS AGUIAR, JACY NUNES DE OLIVEIRA, ZENOIDE RIBEIRO DE 

SOUZA PALMEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 1005589 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 904820 Nr: 33459-96.2014.811.0041

 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: MIGUEL PIRES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 904820 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente 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, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 790817 Nr: 44871-92.2012.811.0041

 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: WDSON ANDERSON DA SILVA MEDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 
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JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao 

requerido que proceda a lotação do autor em uma das Unidades de Polícia 

Judiciária de Cuiabá ou Várzea Grande, a critério do requerente, em 

respeito a sua colocação final no concurso.Sem custas.Honorários 

advocatícios pelo réu, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos moldes do art. 85 do CPC.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P. I. C. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 439568 Nr: 16529-42.2010.811.0041

 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: YEDA MARIA VIEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 439568 – Cautelar

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente 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, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840358 Nr: 44760-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARSILA GIORDANO DE CARVALHO, EMMANUEL 

GIORDANO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 840358 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos 

moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941985 Nr: 55737-91.2014.811.0041

 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: JOSELHA FRANCISCA DOS SANTOS, ANTONIO DE 

SOUZA, NEILA MARIA BOTELHO DO PRADO, ANTONIO ALENCAR DE 

SOUZA, SILMARA DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito.Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de 

lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09.Sem custas.Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 785812 Nr: 39684-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA F. BONEIS, ANTÔNIO MARCOS, 

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ARISTOTELES SOUZA SILVA, RASTRO 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER e OUTROS - OAB:OAB/MT 6.357, JULYEFFERSON CHRISTIANO 

DA COSTA SANTOS - OAB:17.844, Talita Patricia Moraes de Oliveira 

- OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414

 Autos n.º 785812 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entenderem de 

direito.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006177-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 
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a preliminar da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELISEU JOÃO DA SILVA, e 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário, conforme dispõe o art. 496, I do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812425 Nr: 18917-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUÍS ARAÚJO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881564 Nr: 17746-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MANEIAS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE - MATO GROSSO SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - 

OAB:17.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:, REGINA 

MACEDO GONÇALVES - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1010696 Nr: 27889-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1010696 – Impugnação a assistência judiciária

 Vistos etc.

Intime-se a parte impugnada para, querendo, apresente contestação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1010696 Nr: 27889-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte impugnada para, querendo, apresente contestação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021424-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. F. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (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 

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. DECISÃO: Vistos, etc. Inobstante aos motivos que 

calçam as pretensões da Impetrante, verifica-se imprescindível à 

manifestação prévia da parte contrária, face à complexidade que envolve 

os casos de alegada ausência do exercício de contraditório e ampla 

defesa, mormente pela dificuldade de se reverter os efeitos de decisões 

dessa natureza, de modo que, ancorado no poder geral de cautela, 

postergo análise do pedido liminar para após a apresentação dos 

informes, o que faço com vistas a colher maiores elementos a fim de 

decidir com mais segurança. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, e querendo, juntar 

documentos (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para querendo, ingresse no 

feito. Vindo as informações, venham-me os autos conclusos para a 

apreciação do pedido de liminar. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017744-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009796-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL FERREIRA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007742-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CONCEICAO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (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: 1017039-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZI DA SILVA SALES DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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: 1036190-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FABIO DE SOUZA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1008174-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO BASSO OAB - RS57553 (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: 1011016-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILIPE SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(RÉU)

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: 1010929-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA OAB - MG87718 (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: 1031021-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XNR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (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: 1025554-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1015231-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B (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: 1012195-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034582-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABA (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: 1008558-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUKO ALEX SANDRO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017924-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783390 Nr: 37101-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H F DOS SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): superintendente de fiscalização- sufis/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 937352 Nr: 53261-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HF DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881594 Nr: 17763-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 707 VEÍCULOS USADOS LTDA, PABLO EMILIO 

SANCHEZ MOSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047483 Nr: 45155-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos em correição.

O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica.

Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 326037 Nr: 25752-24.2007.811.0041

 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: JUDITE GONÇALVES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, LUIZ 

JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Em cumprimento ao despacho de fl. 224, certifico que consta do sistema 

apolo a expedição do ofício requisitório nº 319/2014 (cópia fl. 225) em 

nome da parte autora. De acordo com o sistema SRP – Sistema de 

Requisição de Pagamento, referido requisitório foi processado pelo TJ-MT 

e seu pagamento concluído, conforme fl. 226.

Ocorre que o ofício referente aos honorários de sucumbência existe no 

sistema apolo, mas não foi encontrado no SRP.

Assim, intimo a parte autora para, no prazo de 05 dias, informar nos autos 

se houve pagamento do crédito referente aos honorários de sucumbência.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013017-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT0014235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar 

informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012265-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CRISTINA DE CAMPOS SANTANA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003485-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA PEREIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033103-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE OLIVEIRA CAMPOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002004-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUXILIADORA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012261-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA NOGUEIRA GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024846-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEODORO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013556-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS FELICIANI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA LEOTI VIEIRA (REQUERENTE)

FABIANA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010523-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013637-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003667-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MANOEL RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005591-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011071-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARO BATISTA FILGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1011071-17.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

AUTOR: JOSE CLARO BATISTA FILGUEIRA Requerido: RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: Isto posto, 

reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, razão pela qual declino da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao 

qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 19 de julho de 2018 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015958-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIS DE MORAIS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023715-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

PAULO DAMACENA MEIRA (AUTOR)

KLEBSON GOMES HAAGSMA (AUTOR)

LAUDINEY CORREA DA COSTA (AUTOR)

CARLOS HORTENCIO DA SILVA MACIEL (AUTOR)

CLAUDIO LUIS BUENO DA ROSA (AUTOR)

JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004363-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA OAB - MT0017274A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (RÉU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (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: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020222-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA OAB - MT9.355 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos 

autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019294-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA JORGE SOUZA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES OAB - MS20050-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504939-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, Intimem-se as partes para impulsionar o feito, 

requerendo o que for de direito. Em nada sendo requerido, arquive-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012283-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PATRICIO CORREIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

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: Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte requerente (Id.14232544), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021225-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO FORTINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

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: Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte requerente (Id.14232544), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001840-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR FARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 
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Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse 

na realização de Audiência de Conciliação, nos termos do art. 334 do 

NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014315-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. De acordo com as disposições da Lei nº 12.153/09, é 

de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar as ações ajuizadas por pessoa física contra o Estado 

de Mato Grosso, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Isto posto, faculto ao autor a emenda da petição inicial, em 15 

(quinze) dias, para que adeque o valor da causa ao benefício econômico 

pretendido, justificando o valor atribuído à causa, sob pena de declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 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: 1020171-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Manifeste-se preambularmente, o impetrante em 24 

horas diante da urgência do pedido, acerca da repetição, - pelo que 

consta e será averiguado-, da odiosa prática de protocolizar duas ou mais 

ações idênticas neste PJ, em franco desrespeito à atividade judiciária, 

incorrendo em tese nas penas da litigância de má-fé, fato este que poderá 

conduzir este feito e consequentemente, smj, o recurso aviado - à sua 

extinção em face da litispendência - tanto com o processo de nr. 

1020734-19.2018 quanto com o MS que está em tramitação na Comarca 

de Sorriso - fatos estes apontados no PJE - setor reservado (art. 10, 

CPC). 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: 1021524-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DE ALMEIDA MUNDIM (AUTOR)

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: 

1021524-03.2018.8.11.0041 AUTOR: ALDA DE ALMEIDA MUNDIM RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Diante das informações 

prestados pela parecerista farmacêutica do NAT, Dra. Rosana Souza 

Duarte CRF 1804/MT, intime-se a parte autora para, querendo, 

manifeste-se acerca do parecer técnico, inclusive a possibilidade da 

utilização de medicamento congênere fornecido pelo SUS – Sistema Único 

de Saúde, que possa combater a patologia com a mesma eficácia em 

relação aos medicamentos (Nintedanibe e Pirfinidona) vindicados. 

Consigno o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação. Decorrido o prazo 

assinalado, façam-me os autos conclusos para apreciação. Às 

providências, cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 19 de julho 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031763-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA MONTEIRO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Ad cautelam, expeça-se mandado de intimação ao requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto ao cumprimento 

efetivo da liminar deferida na decisão inaugural deste caderno processual. 

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos incontinenti conclusos para análise. Às providencias, 

expeça-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011149-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR GROTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028175-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FORTUNATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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
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Processo Número: 1013815-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LONILDO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008272-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FILO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-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:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a autoridade 

coatora realize o licenciamento do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, 

ano fabricação 2012 e modelo 2013, placa OBB6402, chassi 

9BGRP48FODG212893, renavan 00508889774, de cor preta, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020814-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE COMUNICACAO VINTE E QUATRO DE AGOSTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX FERNANDO PAVANELLO OAB - SP183919 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intime-se a parte Requerente para sanar a falha que 

obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil). OBSERVAÇÃO: O 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: 1020037-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR)

ILDO DE LIMA (AUTOR)

ANGELO DA SILVA PRADO (AUTOR)

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

ALTAMIRO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte Requerente para sanar a 

falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento 

das custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil). OBSERVAÇÃO: O 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: 1016849-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA VITORIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: Vistos, Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA, apresentada por 
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SUZANA MARIA VITÓRIO DA CRUZ BARBOSA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE. Ante certidão de Id 9671261 e 

10476359 , decorreu o prazo de o Requerente apresentar o comprovante 

do recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária devida, nas 

duas vezes solicitadas. Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente 

intimado nos moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027905-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VIEIRA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA LIGIA DE OLIVEIRA OAB - MT23655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sanar a falha que obsta o regular andamento do 

feito, efetuando o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, sob 

pena de extinção, nos moldes do art. 485, inciso II c/c § 1º, do CPC. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024933-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TARGA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007924-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GT BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1007924-46.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: IMPETRANTE: 

GT BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Requerido: IMPETRADO: 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO: Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 

1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com 

fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 

com o seu processamento suspenso até o julgamento do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, 

contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que 

voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada 

do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único 

do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 19 de julho de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006757-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1006757-91.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: IMPETRANTE: 

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP Requerido: IMPETRADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DIRETOR 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada. DECISÃO: Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 

1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 
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inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com 

fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 

com o seu processamento suspenso até o julgamento do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, 

contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que 

voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada 

do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único 

do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 19 de julho de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008619-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZETTE VALARINI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS PERON OAB - SP350964 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037286-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EDSON DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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: Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da 

hipossuficiência pela parte Requerente, INDEFIRO o seu pedido de 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC. 

Todavia, diante da situação temporária de endividamento enfrentada pela 

parte Requerente e com o objetivo de não inviabilizar o seu acesso à 

jurisdição, faculto-lhe o recolhimento das custas ao final do processo. 

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: 1036018-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ROBERTO DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ridalva Reis de Souza (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro CPA I, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021757-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Tabelião do 3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá 

(RÉU)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (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: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014286-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(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: Vistos, etc. Não conheço do 

Recurso de Apelação, vez que interposto contra "decisão interlocutória" 

que declina competência de processamento e julgamento do feito. 

Cumpra-se Decisão Id. 1353915. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746992 Nr: 44221-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MIRANDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DA CEPROMAT - 

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS 

AMARAL - OAB:7478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONE APARECIDA COSTA - 

OAB:10.443 OAB/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 824796 Nr: 30835-11.2013.811.0041

 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: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOTA CONTROL 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO ZAMPIERI 

SALOMÃO - OAB:16.820/MS, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 AÇÃO ORDINÁRIA 10244-28.2013.811.0041

REQUERENTE: FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

REQUERIDO(A): MUNICÍPIO DE CUIABÁ e NOTA CONTROL TECNOLOGIA 

LTDA.

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pela FIEMT – FEDERAÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ E NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA., vindicando a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para o fim de determinar a 

disponibilização do Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com 

velocidade de navegação de no mínimo 20 Mb (megabytes) por segundo 

às indústrias substituídas, sem qualquer custo, até o julgamento do mérito 

da ação.

A antecipação de tutela foi deferida às fls. 97/100.

As partes manifestaram interesse e realizar perícia técnica para 

comprovar a efetividade do funcionamento do sistema.

No entanto, considerando o lapso temporal transcorrido desde o 

ajuizamento da ação (28/07/2013), manifestam-se as partes, no prazo de 

05 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse quanto à realização da 

perícia requerida, bem como se houve alteração/atualização do software 

referente ao Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e se está disponível o 

programa fornecido pela requerida NOTA CONTROL, para que seja 

verificada a possibilidade do desenvolvimento do trabalho pericial.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 821187 Nr: 27402-96.2013.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - 

AFIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN WOLF - OAB:10679, 

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - OAB:16295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e 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.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790699 Nr: 44750-64.2012.811.0041

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE OLIVEIRA LUCIALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR DAL PISSOL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107-MT

 Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, § 4º CPC), atentando-se ao 

número permitido, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no 

máximo, para a prova de cada fato (artigo 357, § 6º CPC), devendo as 

mesmas estarem devidamente qualificadas, conforme dispõe o artigo 450 

do CPC. Caberá aos procuradores das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (artigo 455 CPC).A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

devendo-se juntar aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do artigo 455 do CPC).Intime-se. 

Cumpra-se.Após, conclusos.Cuiabá, 18 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1043903 Nr: 43430-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/O

 Vistos, emc orreição.

Existe documento pendente de juntada; regularize-se.

Após, manifeste-se o credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 804258 Nr: 10726-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TONDATI 

RISSATO - OAB:OAB/MT 15128, JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - 

OAB:6.341 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- 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 da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 911857 Nr: 38086-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECK DUARTE JÚNIOR

 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 (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1057016 Nr: 49567-69.2015.811.0041

 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: ROSIMAR NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM, RODRIGO RIBEIRO VERAO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1043903 Nr: 43430-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/O

 Vistos, etc.

 1 – Homologo a desistência requerida pela rte Exequente (fls. 138), para 

que produza seus efeitos legais.

 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, inciso VIII, do CPC.

 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1043903 Nr: 43430-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUIZ AUGUSTO 

CAVALLINI MENECHINO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 68/69, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 890566 Nr: 23608-33.2014.811.0041

 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: ANTONIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIANA SANTANA DA 

SILVA - OAB:18.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Havendo valores depositados referentes aos honorários periciais, 

expeça-se alvará para levantamento em favor do perito.

Caso não exista valores vinculados, intime-se o INSS para que efetue o 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 731989 Nr: 28140-55.2011.811.0041

 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: VALDEMAR DEODATO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de fls. 401.

Por cautela, a Secretaria Unificada certificou a existência de numerários 

vinculados ao feito no valor disponível de R$ 596,14 (quinhentos e 

noventa e seis reais e quatorze centavos), consoante extrato de fls. 403.

Dessa forma, AUTORIZO, a imediata expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado na conta judicial deste feito em favor do 

Estado de Mato Grosso, no valor ora mencionado, tal como na forma 

requerida à 401.

Às providências da escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 835867 Nr: 40935-25.2013.811.0041

 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: GENEBALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Isto posto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, III e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 
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do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 65148 Nr: 1870-87.1994.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Mauro Martins da Cruz, Ermelinda Claudia da 

Cruz, Rita Cristina Bastos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Haja vista o petitório do ESTADO DE MATO GROSSO, manifestem-se os 

exequentes.

Após, cls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 848146 Nr: 51562-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA, ARMINDA MIGUEL ASSUNÇÃO, 

CANUTO AVELINO DA SILVA, HILDA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA, 

DORALICE TOCANTINS RIBEIRO, DONATO DA SILVA CORREA, JOAQUIM 

PAES MARTINS, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, JOSÉ 

FERREIRA PRIMO, JOSE GONÇALO DE ALMEIDA, LENIL NUNES DA SILVA, 

MARCILIA OTACIO, JURACY MARIA DA SILVA, MANOELITA ANTUNES DE 

SOUZA, MARIA AUXILIADORA FERREIRA DOS SANTOS, REINALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, NIVALCY MARQUES DA SILVA, MARIA 

HELENA DEL BARCO PLETISTSCH, NEIDE VERÔNICA ARFELI RUIZ, 

MAURINA SANTANA CORREA GODOY, SEBASTIANA SONIA RIBEIRO, 

VANILZA SANTOS SANTANA, VIRGILIA MARQUES DA SILVA, ROSÁLIA 

SOFIA CONSTANTINO, ROSINO SILVA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos.

Em observância ao disposto nos artigo 509 do Código de Processo Civil, 

manifestem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 460767 Nr: 29964-83.2010.811.0041

 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: INÁCIO JOSE CAMPOS JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, JOSE 

KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que, às fls. 112/113, os advogados da parte autora 

substabeleceram, sem reserva, os poderes outorgados pelo autor ao 

advogado Carlos Frederick S. I. de Almeida, após o pedido de execução 

de sentença. Assim, intimo todos os advogados, substabelecidos e 

substabelecentes, para, no prazo de 05 dias, informarem nos autos o 

nome que deverá constar no ofício de RPV para pagamento dos 

honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1268729 Nr: 27242-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANICE DO CARMO ALMEIDA

 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:

 Intimo a parte autora para se manifestar quanto a impugnação dos 

Embargos à Execução, nos termos do despacho de fls. 146..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021600-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CHRISTIANE REGINATO OAB - PR56770 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(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: 

1021600-27.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA 

IMPETRADO: GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

de liminar impetrado por Frigorífico Nutribrás Ltda. acoimando de ilegal e 

arbitrário ato do Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito 

Tributário da SEFAZ/MT. Aduz, em síntese, a ilegalidade da decisão 

proferida no Processo Administrativo nº 5181149/2013, que indeferiu seu 

pedido de revisão dos lançamentos tributários imanentes aos Termos de 

Apreensão e Depósito nº 1072003-0 e 1071883-7. Em face do exposto, 

pugna pela concessão de liminar nos seguintes moldes: “- determine o 

afastamento do ato coator praticado pela Autoridade Impetrada por meio 

da decisão proferida na data de 01.06.2018 no Processo n.º 

5181149/2013; - determine a imediata suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário constituído por meio dos TADs 1071883-7 e 1072003-0, 

com fundamento no art. 151, inciso IV, do CTN, haja vista a ilegalidade e 

inconstitucionalidade no lançamento tributário; - determine que a 

Autoridade Impetrada não impeça a renovação da Certidão Positiva de 

Débitos com Efeito de Negativa da Impetrante com fundamento no crédito 

tributário originário dos TADs 1071883-7 e 1072003-0, cujo vencimento 

ocorrerá na data de 24.07.2018; e - determine que Autoridade Impetrada 

não impute novo enquadramento da Impetrante no Regime Cautelar 

Administrativo, com fundamento em qualquer uma das hipóteses previstas 

no art. 1º da Resolução n.º 07/2008 SARP SEFAZ/MT, em virtude da sua 

ilegalidade e inconstitucionalidade.” É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a 

legislação de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de 

dois requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao 

direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – 

fumus boni juris e periculum in mora.” Conforme se depreende das razões 

que levaram à apreensão das mercadorias relativas aos Termos de 

Apreensão e Depósito supracitados, o ato foi motivado na existência de 

débitos pendentes na conta corrente fiscal da Impetrante, razão pela qual 

ela estava obrigada ao recolhimento antecipado do ICMS em relação à 

própria operação que culminou com a apreensão das mercadorias. Em 

face desse contexto, não vislumbro, prima facie, a existência do fumus 

boni juris necessário à concessão da liminar, porquanto a ausência de 

recolhimento antecipado do imposto devido pela própria operação relativa 

às mercadorias apreendidas constitui infração material instantânea de 

cunho permanente, apta a ensejar a apreensão, notadamente por que não 

incide o teor da Súmula 323 do STF em casos dessa natureza. Com efeito, 

sem o recolhimento antecipado do imposto devido, existe o risco de as 

mercadorias se integrarem ao comércio estadual sem o cumprimento das 
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obrigações tributárias previstas em lei, justificando a apreensão. E para 

corroborar o entendimento posto, colaciono os seguintes precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS — 

DÉBITO NA CONTA CORRENTE FISCAL — TERMO DE APREENSÃO E 

DEPÓSITO — RESOLUÇÃO Nº 007/2008-SARP — ADMISSIBILIDADE 

QUANDO SE VERIFICAR IRREGULARIDADE FISCAL (NÃO RECOLHIMENTO 

ANTECIPADO DO IMPOSTO (ICMS GARANTIDO)) – INFRAÇÃO MATERIAL 

DE CARÁTER PERMANENTE - INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.° 

7.098/1998 - RECURSO DESPROVIDO. Em razão da existência de 

pendências no cadastro da agravante (débito na conta corrente fiscal), 

estava ela obrigada ao recolhimento do ICMS concomitante a cada 

operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, nos 

termos dos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso nº 07/2008-SAR. A lavratura de Termo de 

Apreensão e Depósito em razão de irregularidade fiscal não se revela 

ilegal, uma vez que retrata infração tributária de caráter material e 

permanente, e é vedado à Administração, dado o seu poder/dever de 

polícia, permanecer inerte, sob pena de inviabilizar o cumprimento da 

legislação que rege o ICMS. A apreensão de mercadorias pode ser 

admitida para o fim de autuação da infração ou quando constatado 

ilegalidade no transporte dessa mercadoria.” (AI 2867/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015) “AGRAVO REGIMENTAL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA - REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DÉBITOS FISCAIS – 

SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA - 

PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. “(...)A apreensão de 

mercadorias pode ser admitida para o fim de autuação da infração ou 

quando constatado ilegalidade no transporte dessa mercadoria. In casu, a 

apreensão ocorreu por entender o Fisco que as mercadorias estão 

condicionadas ao pagamento do ICMS antecipado, o que impossibilita o 

contribuinte de circular livremente com as mercadorias, visto que existe 

risco patente de tais mercadorias se integrarem ao comércio do Estado de 

Mato Grosso, sem o efetivo recolhimento da obrigação tributária. A 

aplicação da dobra da margem de lucro constitui prática abusiva e 

violadora do princípio da legalidade, ante a usurpação de competência 

legislativa por parte do Poder Executivo. Precedentes deste 

Sodalício.”(Apelação / Reexame Necessário , 43548/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

04/02/2014, Data da publicação no DJE 24/02/2014).” (AgR 55800/2015, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015) Do mesmo modo, 

não vislumbro a existência de fumus boni juris relativo ao pedido de 

abstenção de inclusão do Regime de Tratamento Tributário Diferenciado 

previsto na Resolução nº 7/2008/SARP, pois, como se observa dos 

precedentes supracitados, o E. Tribunal de Justiça entende legítima a 

inclusão do contribuinte no referido regime nos casos em que este possua 

débitos pendentes com o fisco. Por corolário, não havendo motivos para a 

suspensão da decisão administrativa combatida, resta inviável a 

concessão da liminar para suspender o ato e a exigibilidade do respectivo 

crédito tributário, bem como para autorizar o fornecimento de Certidão 

Negativa de Débitos, diante da inadimplência do contribuinte perante o 

fisco. Ademais, destaco que as alegações da parte Impetrante em cotejo 

com a documentação apresentada, por si só, não se mostraram 

suficientes para elidir, ao menos em sede de cognição sumária, a 

presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que 

bem subsiste por seus próprios fundamentos. Assim, considerando a 

aparente licitude da conduta da autoridade coatora, no caso concreto, 

tenho que não assiste à parte Impetrante o direito à concessão da liminar 

vindicada. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

para que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. Por fim, colha-se o 

parecer ministerial. Intimem-se. Cuiabá, 19 de julho de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019261-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

TRIBUNAL DE CONTAS DO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1019261-95.2018.8.11.0041 AUTOR: ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS 

RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE CUIABA/MT, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANA LUCIA SILVA 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT e OUTROS, vindicando, em sede 

antecipatória, o restabelecimento dos seus proventos integrais 

decorrentes da aposentadoria cassada pela Portaria n.º 259/2018 do 

TCE/MT. Alega, para tanto, que é servidora pública municipal efetiva, 

ocupante do cargo de Professora Especialista, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Cuiabá. Afirma que já contabilizou, 

até o dia 07/06/2016, 25 anos e 04 meses de tempo de contribuição, 

exclusivamente na função de magistério, para fins de aposentadoria 

especial. Aduz que a Procuradoria reconheceu o preenchimento dos 

requisitos legais para aposentadoria especial, motivo pelo qual foi 

publicado o ato de concessão de aposentadoria pela Portaria nº 416/2016 

do TCE/MT de 16/08/2016. Que, no entanto, no dia 11/05/2018 foi 

publicado no Diário Oficial de Contas, novo ato que anulou a Portaria de 

concessão, haja vista que o TCE não considerou para computo do tempo 

de serviço, o período em que a autora foi readaptada em outra função. 

Assim, sustentando a ilegalidade do ato que culminou com a cassação da 

sua aposentadoria especial, almeja a concessão da antecipação de tutela 

para concessão do benefício. É o relatório. Fundamento e decido. A 

despeito dos argumentos expostos na inicial, tenho que o caso não 

comporta a antecipação de tutela pretendida, uma vez que é 

expressamente vedada a concessão de tutela antecipada que tenha por 

objeto a reclassificação/reenquadramento ou equiparação de servidores e 

a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza, em consonância com a Lei 9.494/1997, que disciplina a 

aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, cumulada 

com as Leis 8437/1992 e 12016/2009, senão vejamos: “Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2º Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) § 5º As 

vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste 

artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 

461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” 

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. (...) § 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em 

qualquer parte, o objeto da ação.” “Art. 2º-B A sentença que tenha por 

objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado.” Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

Requerente. Do mesmo modo, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do 

feito, nos moldes do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 19 de julho de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002365-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL IZIDORO DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1002365-11.2017.8.11.0041 (PJE4) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio-doença (91) n°. 

6050242635, ao Requerente MACIEL IZIDORO DA FONSECA, devendo 

este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, 

nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91. Relata que a Autarquia ré vem 

realizando o depósito do beneficio, entretanto, na mesma data, realiza o 

estorno do valor, impossibilitando que a parte requerente possa desfrutar 

do beneficio. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 

139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da tutela de urgência, determino pela ultima vez a intimação pessoal do 

SENHOR GERENTE EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo 

pelo cargo, bem como, da AGU, na pessoa do Procurador Federal em MT, 

para cumprirem imediatamente a decisão judicial, no prazo de 03 (três) 

dias, advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que 

poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o 

Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser 

bloqueada via BACEN JUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

DELITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se com oficial PLANTONISTA Cuiabá/MT, 

17 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012400-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1012400-93.2018 (PJE 1) Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para juntar documentos em 10 dias, sob pena de extinção, 

haja vista que consta nos autos apenas a petição inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013986-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, no prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738658 Nr: 35243-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA - 

AGENFA CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 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.: 784771 Nr: 38591-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA 

SECRETARIA DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 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.: 1058725 Nr: 50376-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 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,
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 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 762013 Nr: 14515-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELY LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 349631 Nr: 19944-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACMILLON MARQUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757, IARA ALVES QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:18205/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 863608 Nr: 4506-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

da decisão de fl.42

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012069-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELY SCARAMUZZA DELSIN MAGRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO ANULATÓRIA N. 1012069-14.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, etc. 

EVELLY SCARAMUZZA DELSIN MAGRI ingressou com Ação Anulatória 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, liminarmente, a 

suspensão da exigibilidade do crédito não tributário consubstanciado na 

CDA de n. 20175921, bem como seja determinado o cancelamento do 

protesto realizado via instrumento de n. 38156, no Livro n. 128, às fls. 40, 

do 2º Serviço Notarial e Registral Capistrano da Comarca de 

Diamantino/MT. Conta que em 20 de dezembro de 2006 a Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT) expediu a notificação de n.º 

107004, tendo como destinatário a pessoa da Requerente, para que esta 

desse sequência ao processo de licenciamento (n.º 6096/2001) da 

atividade desenvolvida na propriedade rural denominada Fazenda 

Esplanada, registrada no RGI sob o n.º 01, na matrícula n.º 30.664, do 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT, 

localizada no município de Tapurah/MT, com área total de 1.270,40 

hectares. Narra que a comunicação da dita notificação foi feita pelo Ofício 

n.º 184/SUAD/SEMA/07, datado de 14 de março de 2007, no qual o então 

Superintendente de Ações Descentralizadas informava à Requerente que 

o processo de licenciamento de sua atividade rural encontrava-se 

arquivado, e que, portanto, ficava notificada a requerer o licenciamento 

ambiental no prazo de 60 (sessenta) dias. Alega que entrou em contato 

com a SEMA/MT, informando que não poderia mais dar sequência ao 

processo de licenciamento ambiental, e isto porque alienara a propriedade 

rural Fazenda Esplanada, à pessoa jurídica D. Galo e Cia LTDA-ME, na 

data de 13 de outubro de 2003, conforme escritura pública de compra e 

venda anexa (fls. 07/09, do processo administrativo n.º 63708/2007, em 

anexo). Assevera que, orientada por agentes da própria SEMA/MT, 

respondeu ao Ofício n.º 184/SUA/SEMA/07 (fls. 06, do processo n.º 

63708/2007), narrando, desta vez por escrito, exatamente os mesmos 

fatos que narrara em outra oportunidade, isto é, que à ela era impossível 

requerer o licenciamento da atividade sobre a propriedade Fazenda 

Esplanada, pois não exercia mais nenhuma atividade naquela área, 

consoante o documento público de alienação da propriedade. Afirma que o 

então Superintendente de Ações Descentralizadas, desprezando o fato 

de a propriedade ter sido objeto de alienação, o que, consequentemente, 

retirava a legitimidade da Requerente para prosseguir com o licenciamento, 

decidiu no sentido de manter o prazo de 60 (sessenta) dias para que ela 

requeresse a licença ambiental, bem como determinou a lavratura de Auto 

de Infração por exercer atividades agrícolas ou pecuárias sem a 

respectiva licença (vide fls. 13, processo n.º 63708/2007). Menciona que, 

na sequência, foi lavrado o Auto de Infração n.º 116620, datado de 16 de 

janeiro de 2008, tendo por objeto o exercício de atividade potencialmente 

poluidora sem a licença ambiental competente, que teve como parte 

autuada a pessoa da Requerente, com a fixação de multa no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), conforme fls. 02, do processo administrativo 

n.º 195414/2008. Alega que todos os atos do processo administrativo que 

culminaram na emissão da CDA e, portanto, no protesto desta, foram 

praticados ao arrepio do conhecimento da Requerente, que foi tolhida de 

exercer um direito fundamental consagrado pela Constituição da 

República. Endereçou a ação ao JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO 

MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – MATO GROSSO. Em síntese, 

é o que merece registro. A matéria de fundo envolve, na verdade, questão 

ambiental, daí porque esta Vara não tem competência para analisar a 

presente ação, nos termos da Resolução 001/99 do Tribunal Pleno do E. 

TJ/MT que estabelece a competência dos Juízes de Direito deste Estado, 

bem como a teor da Resolução n. 009/2000/OE, do mesmo Colegiado, que 

fixa a competência para processar e julgar as ações que envolvem o meio 

ambiente. Vejamos: O art. 1º da Resolução 001/99, dispõe que: Art. 1º - 

Na comarca de Cuiabá, Entrância Especial, a Jurisdição Cível será 

exercida por 22 (vinte e dois) Juízes de Direito, titulares das respectivas 

varas cíveis, competindo: (...) b) aos Juízes da Segunda, Décima primeira, 

Décima Oitava, Décima Nona e Vigésima Varas (as três últimas antigas 1ª, 

2ª e 3ª Varas Especializadas da Fazenda Pública – nos termos da Lei 

5.448/89), processar e julgar os executivos fiscais e os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição. Por outro lado, o art. 

1º da Resolução 009/2008, prescreve: O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no uso de suas atribuições legais (...). Resolve: Art. 1º - 

fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, 

pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, 

além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria 

do Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais. I – 

Na comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente. Desse 

modo, a análise da demanda é de competência da Vara Especializada do 

Meio Ambiente, consoante o disposto na resolução supra. Assim, com 

base nas considerações acima expostas, DECLINO DA COMPETÊNCIA 
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para a Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca, porquanto a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do art. 62 do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019316-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019316-80.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019409-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO STUHLER (IMPETRANTE)

CLOTILDE ROHDEN STUHLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019409-09.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por APOLINÁRIO STÜHLER e 

por CLOTILDE ROHDEN STÜHLER contra ato indigitado coator da lavra do 

GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade tida por coatora que proceda com a expedição 

em de Certidão Negativa de Débitos – CND para fins gerais em favor dos 

Impetrantes. Aduzem, em apertada síntese, que são empresários há mais 

de 35 (trinta e cinco) anos, sócios proprietários da empresa Rohden 

Indústria Lígnea Ltda., tendo por atividade econômica principal a de 

“Serrarias com desdobramento de madeira”, sendo que a Secretaria de 

Estado de Fazenda – SEFAZ/MT insiste em exigir dos sócios o pagamento 

de débito da sociedade, negando a emissão da Certidão Negativa de 

Débitos. Pontuam que o ato praticado pela autoridade tida por coatora é 

manifestamente ilegal e arbitrário, não lhes restando alternativa senão a 

impetração do presente mandamus para reparar o seu direito líquido e 

certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda com a 

expedição em de Certidão Negativa de Débitos – CND para fins gerais em 

favor dos Impetrantes. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

13978312 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que os Impetrantes não 

demonstraram de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

ao agente público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade tida por 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 Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 18 de julho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008662-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO PHELIPE MENEGATTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1008662-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ALBANO PHELIPE 

MENEGATI contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a devolução da CNH do Impetrante, bem como 

que seja autorizada a sua renovação. Aduz, em síntese, que em janeiro de 

2018 procurou a agência do DETRAN para dar entrada ao processo de 

renovação de sua CNH, sendo que, no momento de protocolo de seus 

documentos, afirma que foi surpreendido com a informação de que sua 

Carteira Nacional de Habilitação estaria suspensa pelo prazo de 12 meses, 

e que somente seria devolvida após a apresentação do certificado do 

curso e prova de reciclagem, sendo-lhe entregues o termo de apreensão 

do referido documento, bem como a publicação no diário oficial. Assevera 

que entregou a sua CNH, tendo a funcionária lhe fornecido cópia de 

extrato de infração do veículo, retirado via site do DETRAN/MT onde 

constavam as autuações de infração de trânsito veiculadas a seu veículo. 

Pontua que não tinha conhecimento das referidas autuações, além de que 

não houve a regular notificação acerca de qualquer ato procedimental 

administrativo, motivo pelo qual não lhe restou alternativa senão a 

propositura da presente demanda para resguardar o seu direito líquido e 

certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 
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acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a devolução da CNH do Impetrante, bem como que seja 

autorizada a sua renovação. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 12529595 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades 

indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra 

e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO 

A LIMINAR pleiteada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por 

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 Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá, 16 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019958-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

GERALDO FERNANDES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1019958-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019795-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA CAVALHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019795-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MARILDA CAVALHEIRO 

contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a suspensão da exigência da autoridade tida 

por coatora, necessário à regularização do licenciamento do veículo da 

Impetrante, bem como que se abstenha de proceder com quaisquer atos 

tendenciosos ao lançamento de novas autuações do veículo. Aduz, em 

apertada síntese, que adquiriu em 02.02.2018 o automóvel marca/modelo 

VW Gol 1.0 Ecomot. GIV, ano/modelo 2010/2011, cor preta, placa 

MZR-9024, Chassi nº 9BWAAO5W4BPO17494, sendo que, ao tentar 

efetuar a transferência do veículo para seu nome, foi surpreendida com a 

informação de que foi constatado que o seu CPF continha rasuras, de 

modo que não foi possível proceder com a regularização do documento do 

veículo adquirido. Pontua que a negativa de proceder com a regularização 

do documento do seu veículo é ato manifestamente arbitrário e ilegal, não 

lhe restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para 

resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 
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(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão 

da exigência da autoridade tida por coatora, necessário à regularização 

do licenciamento do veículo da Impetrante, bem como que se abstenha de 

proceder com quaisquer atos tendenciosos ao lançamento de novas 

autuações do veículo. O cerne da questão posta em litígio consiste em 

apurar e dirimir se há ou não rasura no documento de Autorização para 

Transferência de Propriedade de Veículo da Impetrante. Partindo de uma 

análise perfunctória dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pleiteada. O Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso publicou um ofício circular interno (C.I. 

Circular nº 004/2015), que preleciona que o Certificado de Registro de 

Veículo – CRV será considerado inválido, devendo o proprietário solicitar 

2ª via do CRV, quando contiver qualquer rasura ou correção no 

preenchimento dos campos data, valor ou CPF. No presente caso, 

consoante documento de ID nº 14008532, não se vislumbra rasura no 

aludido documento, mas o que se vê somente é uma diferença no tamanho 

dos numerais, sendo que tal distinção se deu em razão do espaço para 

preenchimento, contudo, não se trata de rasura. Além disso, verifica-se 

que a intenção do aludido ofício circular é que os dados sejam inseridos 

no CRV de forma que seja clara a sua identificação. É o que ocorre na 

hipótese dos autos, tendo em vista que se denota nitidamente que o CPF 

constante no referido documento refere-se ao CPF da Impetrante, já que 

todos os números estão escritos de forma legível e de fácil identificação. 

Demonstrado, portanto, o fumus boni iuris. Da mesma maneira 

evidencia-se o periculum in mora, na medida em que a manutenção do ato 

praticado pela autoridade coatora acarretará em diversos prejuízos à 

Impetrante, ainda mais pelo fato de que não poderá transitar livremente 

com seu veículo em razão da irregularidade no documento. Quanto ao 

pedido de determinar à autoridade coatora que se abstenha de proceder 

com quaisquer atos tendenciosos ao lançamento de novas autuações do 

veículo, entendo que o intuito do referido requerimento se restringe a 

resguardar um evento futuro e incerto, de modo que, em consonância à 

jurisprudência pátria, não se mostra relevante à intervenção do Poder 

Judiciário, ao menos neste limiar, uma vez que não há risco ao 

perecimento do direito pleiteado. Assim, estando presentes os requisitos 

ensejadores para concessão da liminar, impõe-se o deferimento parcial da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO EM 

PARTE A LIMINAR vindicada, tão somente para determinar a suspensão da 

exigência da autoridade tida por coatora, necessário à regularização do 

licenciamento do veículo da Impetrante, até ulterior decisão de mérito a ser 

proferida neste writ. Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, 

conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, inclusive pelo oficial plantonista. Cuiabá, 17 de julho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019754-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY CRISTIANE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1019754-72.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por SHIRLEY CRISTIANE DE 

JESUS HEINE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Aduz, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho e teve 

lesão importante no joelho esquerdo tendo que utilizar muletas por um 

longo tempo. Informa ainda, que recebia o auxílio doença n. 6204447088, 

porém em 15.05.2018, teve o benefício cortado, ante a alegação de “não 

constatação de incapacidade laborativa”. Entretanto, relata que a patologia 

a torna incapaz, temporariamente, de exercício de toda e qualquer 

atividade laborativa que lhe garanta mínimas condições do seu próprio 

sustento, razão pela qual requer o restabelecimento do auxilio doença. 

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da 

justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho 

Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 14004549 e seguintes) que 

a Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Pois bem. 

Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de 

benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que a Autora necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, (ID: 14004549), comprovando a incapacidade 

laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o 

(a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, 
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não cessará o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, 

apesar de a norma previdenciária determinar a impossibilidade de 

interromper o benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for 

dado como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, 

levando em conta o sistema de famigerada “alta programada”, 

simplesmente cessou o pagamento do auxílio-doença, obrigando o 

Requerente a retornar as suas ocupações para as quais não havia se 

reabilitado. A propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de 

Justiça assim tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 

continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que restabeleça o benefício 

de auxílio-doença acidentário a Requerente SHIRLEY CRISTIANE DE JESUS 

HEINE, devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade 

para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a 

partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que 

cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao 

mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

17 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013409-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

IR AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1013409-90.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Propriedade c/c Anulatória de Débitos, em desfavor de IR AUTOMÓVEIS, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a declaração de inexistência 

de propriedade do veiculo mencionado na inicial ao requerente, bem como 

desobrigá-lo dos encargos tributários e multas desde a data de sua 

transferência (tradição). Em síntese, é o que merece registro. Nesta 

Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual 

compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo 

Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. O art. 299, caput, do mesmo codex, por sua vez, estabelece o 

seguinte: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, 

quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido 

principal”. Por corolário lógico da interpretação sistemática dos 

dispositivos citados, conclui-se que compete à Vara Especializada de 

Execuções Fiscais processar e julgar a presente demanda, em 

observância às normas processuais supracitadas e à nítida relação de 

dependência e acessoriedade entre as ações. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, nos 

termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais providências de 

estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e posterior remessa ao 

Cartório Distribuidor, caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se 

operacionalizar os autos mediante acesso da ferramenta do PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 18 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021054-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1021054-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com o escopo de obter decisão para que seja suspensa da 

cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente 

sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e a TUST (Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão) da fatura de energia elétrica da parte 

Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão 

proferida no ano de 2016, suspendeu as liminares que questionam a 

legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta 

de verbas, destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade 

de grave lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores 

da ação proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente 

de Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente 

Sodalício proferiu nova decisão de liminar no mencionado Incidente de 

Suspensão, fixando o entendimento de que a decisão anteriormente 

proferida terá efeitos tão somente até a prolação da decisão de mérito nos 

autos. Contudo, em recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 

1.163.020, determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou 

coletivos, em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. 

Melhor elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 
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ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020330-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1020330-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por ANTONIO RODRIGUES 

DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

o fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença acidentário. Aduz, em síntese, que foi submetido à cirurgia 

decorrente de um acidente de trabalho, onde teve que colocar placas e 

parafusos metálicos e desde então vem recebendo auxílio-doença 

acidentário. Informa ainda, que após a cirurgia, requereu a prorrogação do 

benefício em razão de ainda continuar incapacitado para o labor, o que foi 

indeferido pelo INSS sob a alegação de que estava apto para as suas 

atividades laborais. Assim, diante do indeferimento do pedido e da 

cessação do benefício em análise, o requerente buscou ajuda ao poder 

judiciário. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 14075567 e seguintes) que 

o Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Pois bem. 

Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de 

benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que o Autor necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que o incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, (ID: 14075567), comprovando a incapacidade 

laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o 

(a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, 

não cessará o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, 

apesar de a norma previdenciária determinar a impossibilidade de 

interromper o benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for 

dado como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, 

levando em conta o sistema de famigerada “alta programada”, 

simplesmente cessou o pagamento do auxílio-doença, obrigando o 

Requerente a retornar as suas ocupações para as quais não havia se 

reabilitado. A propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de 

Justiça assim tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 

continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que conceda o benefício de 

auxílio-doença acidentário ao Requerente ANTONIO RODRIGUES DOS 

SANTOS, devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade 

para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a 

partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que 

cumpra a decisão imediatamente e, na oportunidade, cite-o, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnação. 

Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará 

de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021470-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIAL SUL LAMINADOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (GFMEP) (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1021470-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por INDUSTRIAL SUL 

LAMINADOS EIRELI –EPP contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE 

DA GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – GFMEP, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar 

para o fim de que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda 

com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (IE nº 

13.431.5551-0). Aduz, em síntese, que se trata de pessoa jurídica privada, 

atuante no comercio atacadista e varejista do setor madeireiro, criada em 

12.08.2011, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, bem como, regularmente inscrita no cadastro de contribuintes da 

Secretaria de Fazenda Estadual, desde a data de 23.08.2011 o qual vinha 

exercendo suas atividades econômicas normalmente, quando em 

12.04.2018 teve sua inscrição Estadual suspensa pelo Fisco por se 

encontrar inadimplente com obrigações acessórias. Relata que, apesar do 

esforço para atendimento rápido à exigência da fiscalização, a autoridade 

Impetrada determinou a suspensão da sua inscrição estadual, sob o 

fundamento de que o contribuinte não atendeu a notificação supracitada. 

Pontua ser o ato praticado pela autoridade indigitada coatora é 

manifestamente ilegal e arbitrário, consubstanciado no abuso de poder, 

pois com sua inscrição estadual suspensa está inabilitada para exercer 

suas atividades operacionais. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

Impetrada que proceda com a reativação da inscrição estadual da 

Impetrante (IE nº 13.431.5551-0). Pois bem. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 14206955 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

aos agentes públicos. Ademais, ao que me afigura neste limiar, a 

empresa-Impetrante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade 

apontada pelo Fisco Estadual, tendo, inclusive, apresentado a 

documentação exigida, entretanto, consoante documento de ID nº 

14207018, ainda constam irregularidades não sanadas pela Autora, além 

de a documentação apresentada estar incompleta, motivo este que deu 

ensejo ao indeferimento administrativo. Cabe ressaltar que ao Poder 

Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em 

consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, 

verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, 

entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o 

ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua 

invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, 

o que não se observa, ao que tudo indica, no caso em comento. Nesse 

sentido, partindo de uma interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - REPROVAÇÃO 

NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - 

OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INTERFERÊNCIA 

DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O 

Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de forma que 

requer a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado. 2. 

Compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade e a regularidade do 

processo administrativo que culminou na exoneração do Impetrante, sendo 

vedada qualquer interferência no mérito administrativo. 3. Segurança 

denegada”. (MS 84373/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015) – 

Destacamos. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade tida por 

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 Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 

de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016124-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ANTONIA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1016124-08.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ALESSANDRA ANTONIA 

ABADE contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração 

de ilegalidade da incidência da cobrança de contribuição previdenciária 

incidente sobre as gratificações por função, denominadas “Gratificações 

por Dedicação Exclusiva”, bem como a inexigibilidade das contribuições 

previdenciárias sobre as gratificações de natureza transitória, e, ainda, a 

condenação do Requerido na restituição dos valores cobrados 

indevidamente. Deu à causa o valor de R$: 10.973,85 (Dez mil novecentos 

e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Juntou documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. 
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015912-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACEDO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1015912-21.2017.811.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que na data de 

12.06.2018, fora expedido o alvará eletrônico n°. 418600-1/2018. Nesse 

contexto, cumpre informar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

editou o provimento n° 68 de 3 de maio de 2018, que dispõe sobre a 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e ao bloqueio de valores. Percebe-se que o objetivo 

para edição do provimento 68/2018/CNJ, foi evitar lesão de difícil 

reparação a qualquer das partes e assegurar o resultado útil do processo, 

trazendo em seu art. 1° e § 1º, as seguintes determinações: Art. 1°. 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. § 1°. O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias uteis após o 

esgotamento do prazo para recurso. Desta feita, verifica-se que na época 

da expedição do alvará já estava em vigor o provimento do CNJ, que 

entrou em vigor na data de sua publicação, sendo necessário o 

cumprimento das determinações acima referidas, para posterior 

assinatura do alvará. Assim, intime-se o Ente Público para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, nos termos do Provimento n° 68/2018 

do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de recurso ou o 

decurso de prazo. Após, remeter o alvará concluso para assinatura e 

liberação dos valores 02 (dois) dias úteis depois de esgotado o prazo 

para recurso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003942-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DELFINO & AMORIM DOS SANTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSOS 

(CFJP) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1003942-10.2018.811.0002 (PJE 1) Vistos, 

etc. Declaro minha suspeição para atuar no presente feito, por motivo de 

foro íntimo, nos termos do artigo 145, § 1º do CPC/2015. Anote-se e 

redistribua-se os autos ao substituto legal, com minhas escusas e as 

cautelas de praxe, para as providências cabíveis. Após, dê-se baixa na 

distribuição com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020748-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEBRANDE JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020748-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por EDEBRANDE JOSE DA SILVA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado ao Requerido 

que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “Opdivo 

(Nivolumabe)”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

14126830). Aduz, em síntese, que é portador de Neoplasia Maligna de 

Orofaringe (CID 10 C109), estádio clínico IVA pós-tratamento com 

radioterapia-quimioterapia neoadjuvante, tratamento cirúrgico, tendo 

evoluído com recidiva local irressecável e com progressão de doença 

pós-quimioterapia de primeira linha com platina, tendo seu médico 

receitado o referido fármaco sob pena de vir a óbito precocemente. Relata 

que solicitou o referido medicamento junto ao Sistema Único de Saúde – 

SUS, todavia seu pedido foi indeferido sob o fundamento de que não era 

assegurado pelo SUS. Pontua que o medicamento solicitado pelo 

Requerido é regularizado pela ANVISA, contudo não possui substituto 

junto ao Sistema Único de Saúde – SUS. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

(ID nº 14161872), foi emitido parecer técnico (ID nº 14196968) o qual 

apenas informou que o medicamento solicitado não é assegurado pelo 

SUS. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da Justiça 

Gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou 

pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. In casu, o pedido de antecipação de tutela visa a que o 

Requerido viabilize, imediatamente, o fornecimento do medicamento 

denominado “Opdivo (Nivolumabe)”, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 14126830). Para tanto, instruiu a inicial com documentos 

importantes, no caso a prescrição de médico especialista, exames 

médicos e o requerimento administrativo para o fornecimento do fármaco 

pelo SUS (ID nº 14126830 se seguintes), tudo em atendimento do disposto 

no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a 

Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º 

da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do Estado a todos, 

inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. Com efeito, mister ser concedida especial 

proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e 

superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno 

colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 14126830), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Oncologia Clínica, Dr. Eduardo Dicke – CRM/MT nº 4225, 

não resta dúvidas quanto à doença que o Autor possui. Além disso, como 
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bem fundamentado pelo médico do Requerente, o fármaco pleiteado 

“apresenta registro e liberação pela ANVISA, contudo não existe nenhuma 

medicação similar substituta disponível, bem como não existe código de 

tratamento pelo SUS com quimioterapia de 2ª linha para câncer de 

orofaringe”, de modo que não pairam dúvidas da urgência do uso do 

medicamento pretendido, nem da negativa dos entes públicos em lhe 

fornecer, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de 

prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo 

que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência digna, direito 

este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É nesse 

sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E, seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Por fim, ainda que o 

fornecimento do medicamento objeto da presente demanda esteja 

suspenso em razão de um recurso em trâmite no STJ, perfilho do 

entendimento de que se trata de um caso de urgência, no caso o risco de 

vida, de modo que se mostra imprescindível o deferimento do provimento 

antecipatório, conforme preconiza o art. 314 do CPC/2015. Deste modo, à 

vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido 

Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado o 

fornecimento do medicamento denominado “Opdivo (Nivolumabe)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 14126830), ainda que 

seja necessária a contratação de fornecedor particular, IMEDIATAMENTE, 

com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei 

nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

regime de plantão. Cuiabá, 17 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013873-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODIVA DA SILVA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1013873-17.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Citem-se os requeridos, 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016282-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA ALVES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°.: 1016282-63.2018.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por DONATA ALVES DOS ANJOS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

da tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado que o 

Requerido cumpra a obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente o fornecimento de medicamentos. Assevera que, face à 

enfermidade que lhe acomete, necessita fazer uso dos medicamentos 

alhures mencionado adequado ao quadro clínico da paciente. Relata que 

requereu administrativamente o fornecimento dos fármacos protocolizado 

junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, todavia, lhe fora 

informado que tais medicamentos objeto da presente demanda está em 

falta, ou não são contemplados em lista elaborada por este Estado. Pugna 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais). É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Ademais, em que pese a alegação da autora 

que seria necessária a realização de perícia médica não merece 

prosperar, uma vez que, a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão disponíveis nos 

autos. Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001251-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NARCIZO GAUDIO OAB - SP310242 (ADVOGADO)

DIEGO PRIETO DE AZEVEDO OAB - SP223346 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL PROCESSO 1001251-37.2017.8.11.0041 DIST.: 20/01/2017 

10:11:57 Autuação 20/01/2017 Última distribuição 20/01/2017 Valor da 

causa R$ 268.195,97 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001251-37.2017 

EXEQTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXCDA: SISTEMA FÁCIL, INCORP. IMOB. 

CUIABÁ II SPE LTDA - CNPJ Nº 09.203.987/0001-16 CDA Nº 991784/2013 - 

IPTU VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 268.195,97- 788 VISTOS, ETC... Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ na data de 20/01/2017 (ID Nº 4602528), em relação à SISTEMA 

FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA (Contribuinte 

nº 734842271), pretendendo receber débito inscrito em Dívida Ativa – CDA 

991784/2013 (ID Nº 4602526), referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel inscrito sob nº 04.4.21.026.0242.000, CONDOMÍNIO RIO CLARO, 

localizado no bairro Jardim Imperial, nesta Capital, cujo valor da causa foi 

fixado pela Exequente em R$ 268.195,97-. Em 08/09/2017 foi determinada 

a citação da Incorporadora Executada (ID Nº 9790974), interrompendo-se 

o prazo prescricional, conforme o Art. 174, § único, inc. I da Lei 

5.172/1966 – Código Tributário Nacional, inexistindo nos autos eletrônicos 

comprovante e certidão do cumprimento da determinação e efetivação da 

citação por carta (AR). Em 02/10/2017 a Incorporadora Executada, 

através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

na qual afirmou que o lançamento executado deve ser cancelado, pois a 

Municipalidade efetuou dito lançamento do ano de 2013 de toda gleba de 

terras, mas o empreendimento já encontra-se com todos os seus lotes 

individualizados desde o ano 2012, a transferência da titularidade das 

unidades autônomas foi efetivada em 2012 e o Município já efetua a 

cobrança individualizada dessas unidades desde 2013, havendo 

duplicidade da cobrança do IPTU, por isso a Incorporadora Executada é 

parte ilegítima nesta execução, sendo-lhe inexigível a CDA, que deve ser 

cancelada; aduziu que em 11/08/2017 o título foi levado a PROTESTO, 

gerando inscrição no SERASA, obstando expedição de certidões 

negativas que a Incorporadora necessita para levar adiante sua atividade 

comercial, razão pela qual postulou liminarmente a suspensão do presente 

executivo fiscal, a expedição de ofício ao SERASA “para que seja baixado 

o apontamento referente ao protesto da CDA, o cancelamento da CDA no 

cadastro da Municipalidade, condenando-se a Fazenda Pública Excepta 

em honorários advocatícios, vindicando a extinção deste executivo fiscal” 

(ID Nº 10126459). Juntou documentos de ID’S 10126504, 10126549, 

10126569, 10126647, 10126731, 10126796, 10126830, 10126867, 

10126885, 10126902, 10126925, 10126948, e 10126976. Em 18/10/2017 

foi proferida decisão, indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo 

postulado em sede de Exceção de Pré Executividade, ao fundamento de 

que “não se constata nos autos a garantia do Juízo e tampouco foi 

demonstrada a presença periculum in mora para se aguardar o julgamento 

da Exceção.”, determinando-se a concessão de vistas à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, para se manifestar acerca da referida Exceção, bem 

como fossem intimados os Advogados da Incorporadora 

Executada/Excipiente (ID 10342991). Em 05/12/2017 o Município 

Exequente/Excepto apresentou sua impugnação à Exceção de Pré 

Executividade, entre outros fatos alegando que a inscrição 

04.4.21.026.0242.000, indicada na CDA 991784 executada, possui 

lançamento do IPTU do ano de 2012 porque “se refere às 20 unidades 

ainda não liberadas quando da ocorrência do fato gerador, consoante art. 

208-A, do CTM”. Ainda aduziu o Município Exequente/Excepto, como 

defesa processual na referida Exceção, que “para se aferir a veracidade 

das informações trazidas pela excipiente, FAZ-SE NECESSÁRIA A 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. Como se sabe, a exceção de pré-executividade, 

construção doutrinário-pretoriana, constitui-se em instrumento processual 

tencionado a extinguir a execução, na hipótese de pecha insanável do 

título executivo, demonstrável mediante prova pré-constituída, ou de 

nulidade passível de conhecimento ex officio pelo julgador. Ora, 
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evidentemente, para se aferir a veracidade das informações trazidas pela 

excipiente, FAZ-SE NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. Como se 

sabe, a exceção de pré-executividade, construção doutrinário-pretoriana, 

constitui-se em instrumento processual tencionado a extinguir a execução, 

na hipótese de pecha insanável do título executivo, demonstrável mediante 

prova pré-constituída, ou de nulidade passível de conhecimento ex officio 

pelo julgador. Assim, é condição essencial para o processamento da 

exceção de pré-executividade a prova das alegações por meio de prova 

pré-constituída, sob pena de rejeição imediata.” (sic, grifos e negritos 

originais – ID 10997015). Anexou à impugnação acima os documentos de 

ID’s 10997025, 10997042, 10997082, 10997101, 10997121, 10997135, 

10997156, e 10997170. A Incorporadora Executada/Excipiente em 

24/04/2018 peticionou nestes autos eletrônicos (ID 12889630), para 

apresentar “como garantia do juízo, o Seguro Garantia, através da Apólice 

de nº 02-0775-0407952, emitida pela Seguradora J. MALUCELLI 

SEGURADORA S/A, (SUSEP 05436), a qual segue em anexo (doc. 01), no 

valor de R$ 425.657,34 (quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), totalizando o valor 

integral atualizado do suposto crédito tributário objeto da presente 

demanda, acrescido dos 30% (trinta por cento) previstos art. 848, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.”, requerendo por isso que 

este Juízo “se digne a decretar, com fulcro no art. 151, II do CTN e art. 9º, 

II da Lei nº 6.830/80, a imediata suspensão da exigibilidade do suposto 

crédito tributário objeto da presente Execução Fiscal.”, bem como 

requerendo que “a Execução Fiscal tenha seu andamento preservado, a 

fim de que seja apreciada, com urgência, a Exceção de Pré-executividade 

apresentada, que demonstra cristalinamente a irregularidade e ilegalidade 

do lançamento do crédito ora executado, o qual deve ser extinto por este 

nobre juízo.”. Anexou o documento de ID 12889669 (Apólice Garantia 

02-0775-0407952). Em 08/05/2018 foi certificado pelo Sr. Gestor que “a 

impugnação a exceção de pré-executividade foi apresentada 

tempestivamente, bem como a manifestação da executada.” – ID 

13090065. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A questão 

posta nesta Execução Fiscal pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente/Excepta, em sede de impugnação à objeção de EXCEÇÃO DE 

PRÉ EXECUTIVIDADE, interposta pela Incorporadora Executada/Excipiente, 

em defesa da legalidade da CDA 991784 executada, cujo valor principal é 

de R$ 133.748,34, vencimento em 10/04/2013 (ID 4602526), que incidiu 

sobre o imóvel de inscrição cadastral 04.4.21.026.0242.000, é a 

impossibilidade de se conhecer do pedido apresentado através de meio 

processual que não admite dilação probatória, pois exige prova 

pré-constituída. Realmente, ao caso presente aplica-se a Súmula 393 STJ, 

bem como a consolidada jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” (negritei). “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA 

NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 

393/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. 1. Não 

merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC, porquanto o 

acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele 

assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo 

todas as questões levantadas pela agravante. 2. Relativamente aos arts. 

157, § 1º, do CPP, 124, 142, 173, I, 150, § 4º, do CTN, a matéria atinente 

aos dispositivos tidos como contrariados não foi objeto de exame pelo 

Tribunal de origem, explícita ou implicitamente. Desse modo, carecem os 

temas do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso 

especial, razão pela qual não merecem ser apreciados, nos termos do que 

preceituam as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 3. Dispõe a Súmula 393/STJ: 

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória". Assim, nesta via recursal não cabe nenhuma análise 

que venha a ultrapassar o conhecimento sumário das informações postas 

nos autos. 4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão 

recorrido, no sentido de que as provas apresentadas nos autos 

impossibilitam o conhecimento da matéria, é necessária a incursão na 

seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias 

ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da 

Súmula 7 deste Tribunal. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, não provido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro OG 

FERNANDES REsp 1607985/SP, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). 

(negritei). “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO GERENTE CUJO NOME FIGURA NA 

CDA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Este Superior Tribunal de Justiça tem 

entendido que a aferição da legitimidade passiva, para a execução, do 

sócio cujo nome consta da CDA, depende de dilação probatória, o que 

desautoriza o uso da exceção de pré-executividade, devendo a matéria 

ser apreciada por meio de embargos do devedor. Precedentes: AgRg no 

Ag 801.392/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ de 07.02.2008; 

AgRg no REsp nº 751.333/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ de 

27.02.2007 e AgRg no Ag nº 748.254/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ de 

14.12.2006. II - Restou firmado no âmbito da Primeira Seção desta Corte o 

entendimento de que, sendo a execução proposta somente contra a 

sociedade, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato 

social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de 

redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da 

obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da 

empresa não ensejam o redirecionamento. De modo diverso, se o 

executivo é proposto contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta 

da CDA, não se trata de típico redirecionamento, e o ônus da prova de 

inexistência de infração a lei, contrato social ou estatuto compete ao 

sócio, uma vez que a CDA goza de presunção relativa de liqüidez e 

certeza. A terceira situação consiste no fato de que, embora o nome do 

sócio conste da CDA, a execução foi proposta somente contra a pessoa 

jurídica, recaindo o ônus da prova, também neste caso, ao sócio, tendo em 

vista a presunção de liqüidez e certeza que milita a favor da CDA. 

Precedentes: EREsp. n.º 702.232/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 

26.09.2005 e AgRg no REsp nº 720.043/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 

14.11.2005. III - No caso dos autos, na CDA consta o nome dos 

co-responsáveis da empresa-executada, do que se conclui que cabe a 

eles provar inexistir uma das situações do art. 135 do CTN, com vistas a 

impossibilitar o redirecionamento da execução. IV - Agravo regimental 

improvido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

AgRg no REsp 1049954/MG, julgado em 07/08/2008, DJe 27/08/2008). 

(negritei). Nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso também há muito 

vem aplicando a orientação acima, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE 

QUITAÇÃO DO DÉBITO- MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE DESDE QUE 

NÃO NECESSITE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. “[..] 

É possível extinguir-se a execução por meio de exceção de 

pré-executividade, desde que haja prova documental acostada aos autos 

de que ocorreu o pagamento do débito, conforme comprovam os 

documentos de fls. 50/55 e 85 dos autos" (AgRg no AREsp 268.511/CE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

12/03/2013, DJe 18/03/2013). 2. Agravo provido.” (TJMT, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, AI 117728/2013, Julgado em 02/09/2014, Publicado no 

DJE 12/09/2014). (negritei). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE 

DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito 

da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos 

presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo 

magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de 

plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de 

pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória. No julgamento 

do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o 

regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não 

cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra 

sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a 

demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à 

presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a 

necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos 

embargos à execução. Recurso improvido.” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, AI 4619/2016,Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). (negritei). “TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

PAGAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 
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INVIABILIDADE NO PROCEDIMENTO ELEITO – RECURSO DESPROVIDO. O 

instituto da exceção de pré-executividade é cabível apenas para a 

arguição de matérias passíveis de ser conhecidas de ofício pelo juízo, e 

que não necessitem de dilação probatória, pois, neste meio de defesa não 

se abre oportunidade para produção de provas. Inviável a tentativa de 

discutir suposto pagamento do débito, se o comprovante juntado aos 

autos não condiz com nenhuma das matrículas de imóveis, inseridas nas 

CDAs.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

MÁRCIO VIDAL, AI 1002640-20.2016.8.11.0000, Julgado em 21/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018). (negritei). Pois bem. Em que pese a questão 

da legitimidade passiva ser uma das condições de qualquer ação judicial, 

principalmente a executiva fiscal, portanto passível de ser conhecida e 

decidida ex offício pelo Juízo, e apesar da farta documentação 

apresentada com a impugnação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente/Excepta, principalmente o email anexado no ID 10997025, 

enviado pelo Sr. Auditor Fiscal, onde se lê que à época dos fatos 

contestados, o AUTO DE CONCLUSÃO DE HABITE-SE Nº 183/2013, 

referente às últimas 20 unidades do Condomínio Rio Claro, foi emitido em 

23/04/2013, enquanto a CDA 991784 executada tem como data de 

vencimento 10/04/2013 (ID 4602526), portanto dez dias antes da referida 

conclusão, evidencia-se neste caso presente a necessidade de dilação 

probatória, para o convencimento deste Juízo quanto à alegada 

ilegitimidade passiva da Incorporadora Executada/Excipiente, bem como 

quanto à suposta duplicidade de cobrança do mesmo tributo em face a 

Contribuintes distintos, particularmente em relação às 20 últimas unidades 

liberadas com HABITE-SE do CONDOMÍNIO RIO CLARO, já que a 

Incorporadora Executada/Excipiente não demonstrou desde logo o 

pagamento a que se refere o IPTU lançado na CDA 991784 executada, por 

outros Contribuintes ou mesmo os adquirentes dos últimos 20 lotes, não se 

admitindo a dilação probatória em sede restrita da objeção processual de 

Exceção de Pré Executividade, vez que irá eternizar o processo executivo 

fiscal, em que não se admite uma cognição exauriente, que decorre do 

contraditório e ampla defesa, e que deve ser antes de tudo 

economicamente célere, em benefício do próprio Contribuinte Devedor. 

Dessa forma, assiste razão ao Município Exequente/Excepto, quanto à 

impossibilidade de acolhimento da objeção de Exceção de Pré 

Executividade no caso presente. Assim, por tais fundamentos, REJEITO a 

objeção da EXECEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, ID Nº 10126459, oposta 

nestes autos executivos pela Incorporadora Executada/Excipiente em 

02/10/2017 e, consequentemente, DETERMINO o prosseguimento desta 

ação de EXECUÇÃO FISCAL Nº 1001251-37/2017. INTIMEM-SE 

imediatamente as Partes desta decisão (PJe e DJe). Dando 

prosseguimento à presente Execução Fiscal, com relação ao pedido de 

“imediata suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário”, face o 

oferecimento de garantia do Juízo, expressa no “Seguro Garantia, através 

da Apólice de nº 02-0775-0407952, emitida pela Seguradora J. MALUCELLI 

SEGURADORA S/A, (SUSEP 05436), ... no valor de R$ 425.657,34 

(quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e 

trinta e quatro centavos), totalizando o valor integral atualizado do suposto 

crédito tributário objeto da presente demanda, acrescido dos 30% (trinta 

por cento) previstos art. 848, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.”, DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente para 

se manifestar expressamente sobre a garantia ofertada, no prazo de DEZ 

DIAS e após voltem-me os autos eletrônico À CONCLUSÃO para decisão. 

PUBLIQUE-SE (DJe). Cumpra-se. Cuiabá, 19 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM Juíza de Direito fcoa

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34544 Nr: 1667-93.2017.811.0082

 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: NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558/MT, Hélio Passadore - OAB:MT 3008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

REVOGO a liminar anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos, denegando a ordem mandamental, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I do 

CPC.Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1011889-58.2017.8.11.0000, 

Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, encaminhando cópia 

da presente decisão.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 25856 Nr: 599-79.2015.811.0082

 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: JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SEMA - 

SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34493 Nr: 1630-66.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDI SOL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M.Gonzalez Junior - 

OAB:13945

 Sendo assim, DECLARO ineficaz a nomeação de bens à penhora, visto 

que a Fazenda Pública se opôs a parte credora pelas razões expostas na 

petição retro, as quais acolho.Nesses termos, considerando que a 

efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao 

processamento dos embargos à execução fiscal em apenso, nos termos 

do art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte 

executada para garantir o juízo no presente executivo fiscal, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos embargos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41263 Nr: 2258-21.2018.811.0082

 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: EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORA DE ARRECADAÃO ISABELE 

CRISTIE A. A. GREGORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE-SEMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER ANDREI BRUNN - 

OAB:40.839/PR, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:13.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso de tempo entre a distribuição da ação 

mandamental à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – 

31-3-2015 – e o despacho de declínio de competência, com a 

consequente redistribuição a esta vara especializada – 16-7-2018 –, 

determino a intimação da impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se ainda possui interesse na presente ação constitucional.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 
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conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31393 Nr: 2792-33.2016.811.0082

 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): VANDERLEI ALVES DE SIQUEIRA, CRISTIANO 

MANOEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo de Siqueira Luz - 

OAB:188898

 Pelo exposto, REJEITO a tese defensiva apresentada pelo denunciado, 

por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

30-10-2018, às 14:45h, conforme determina o art. 399 do CPP, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas arroladas em 

comum e interrogados os réus.INTIMEM-SE o réu e a DEFENSORIA 

PÚBLICA, bem assim o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL.Requisite(m)-se/int ime(m)-se a(s) testemunha(s).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, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 3560-22.2017.811.0082

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO MARTY JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, Yuri Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de emenda da inicial.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

3. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32456 Nr: 216-33.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA DE FATIMA MARTINS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY 

SANTANA - OAB:MT 19.555/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41099 Nr: 2150-89.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 6762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE o Sr. Gestor a respeito da tempestividade dos presentes 

embargos à execução em apenso (Autos n. 209-07.2018.811.0082 – Cód. 

38107), nos termos dos artigos 915 e 231, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21561 Nr: 1344-64.2012.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME JOSÉ LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ethienne Gaião de Souza 

Paulo - OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - Procurador do Estado de 

MT - OAB:, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre as informações da SEMA às fls. 266/269.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39923 Nr: 1442-39.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES, CELSO ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA DAS D SOARES, ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE/SEMA, 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:OAB/MT 2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, pra trazer aos 

autos cópia da inicial (03),no prazo de 05 (cinco) dias,bem como depositar 

o valor de R$101,61 referente ao pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41218 Nr: 2231-38.2018.811.0082

 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: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORIL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO E COORDENADOR DE 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO ambos 

VINCULADOS Á SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:OAB/MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que os impetrados se abstenham de impetrar lavrar 

termo de embargo relativo ao auto de infração n. 123789.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestadas pelas autoridades coatoras.

3. Assim, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41217 Nr: 2230-53.2018.811.0082

 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: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORIL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO E COORDENADOR DE 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO ambos 

VINCULADOS Á SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:OAB/MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que os impetrados se abstenham de impetrar lavrar 

termo de embargo relativo ao auto de infração n. 123787.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestadas pelas autoridades coatoras.

3. Assim, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40878 Nr: 2050-37.2018.811.0082

 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: GIVANILDO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Estado do Meio Ambiente de 

Mato Grosso - SEMA/MT, COORDENADORA DA COORDENADORIA DE 

CADASTRO E REGULAÇÃO AMBIENTAL - RURAL, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:OAB/MT 12-306/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, para que 

seja determinada a suspensão da exigência de pagamento da reposição 

florestal constante no Parecer Técnico de Inscrição do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR Estadual) n. 120786/2017) do imóvel rural denominado de 

“FAZENDA FELIX”.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestada(s) pela(s) autoridade(s) coatora(s).

3. Assim, notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste(m) as informações que 

julgar(em) necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40708 Nr: 1953-37.2018.811.0082

 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: TOSHINORI BABATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, Vinicius Bignardi - OAB:12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO, ex officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, para onde determino a remessa 

deste feito.Autorizo desde já, se for do interesse da parte autora, carga 

dos autos.Intime-se.Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40447 Nr: 1783-65.2018.811.0082

 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: TARCÍZIO ANTÔNIO MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o impetrante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre a inadequação da via eleita em razão 

da ausência de ato coator.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38976 Nr: 821-42.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE NORMAS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (SUNOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:OAB/MT 21.936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o impetrante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre a alegação de perda do objeto e de 

continência.
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2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36046 Nr: 2705-43.2017.811.0082

 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: LOURDES GARCIA ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMARIS ELIZA ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 21523/O, LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - 

OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Mantenho a decisão liminar de fl. 90/92, pelos seus próprios fundamentos.

 Abra-se vista ao Ministério Público para os fins do art. 12, da Lei n. 

12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9507 Nr: 728-94.2009.811.0082

 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: NAUR CELESTINO TEDESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Augusto Laurindo da 

Silva - OAB:5939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27072 Nr: 1428-60.2015.811.0082

 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: CONCORDE CONSTRUTORAE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Henrique Muller Pirovani 

- OAB:OAB/MT19460, LUIZ HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460, 

WILLIAN KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de 

direito.

Decorrido o prazo, sem manifestação, e inexistindo demais providências, 

arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22058 Nr: 802-46.2012.811.0082

 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: EVERTON VICCARI TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelon Angelos de Macedo - 

OAB:11.009-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ethienne Gaião de Souza 

Paulo - OAB:6251, Patryck de Araújo Ayala - OAB:6831/MT-Proc, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31416 Nr: 2813-09.2016.811.0082

 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: ALP COMERCIAL ARMAZENADORA LTDA, LUANA 

RIBEIRO GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Verifico que os presentes autos não possuem parecer ministerial.

2. Assim, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35427 Nr: 2299-22.2017.811.0082

 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: CNP PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781/MT, PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - OAB:6581/MT, 

SAMYA SANTAMARIA - OAB:15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que os presentes autos não possuem parecer ministerial.

2. Assim, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34736 Nr: 1793-46.2017.811.0082

 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: SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 
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OAB:17326/MT, Doriane J. Psendziuk Carvalho - OAB:MT 5262, 

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Expeça-se o alvará para levantamento na conta indicada às fls. 290.

2. Considerando que o processo foi extinto, determino o desapensamento 

deste feito dos autos das execuções fiscais código n. 35054 e 34819.

3. Após, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37837 Nr: 21-14.2018.811.0082

 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: AGROPATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BARAO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 102/103, a parte autora noticia o descumprimento da liminar pelo 

requerido.

O Município, por sua vez, informou que não é possível cumprir 

integralmente a liminar, pois o sistema não emite alvarás de anos 

anteriores.

É o relatório.

Decido.

O Provimento nº 56/2008 – CGJ, da Corregedoria Geral da Justiça, 

disciplina as medidas que devem ser tomadas pelo juízo competente em 

caso de descumprimento de ordem judicial.

Assim, conforme art. 1º, §1º do mencionado Provimento, oficie-se o 

requerido determinando o cumprimento integral da decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos artigos 

77, §2º, 536, do Código de Processo Civil, improbidade administrativa – art. 

11, inc. II, da Lei 8. 429/92), penais (caracterização de crime de 

desobediência – art. 330, do Código Penal – 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). (art. 1º, caput, 

Provimento 56/2008 CGJ).

Deverão acompanhar o ofício cópias da decisão liminar, da notícia do 

descumprimento da liminar e desta decisão.

Para o caso de eventual reiteração de descumprimento da decisão, fixo 

multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 77, § 2º, 

além da adoção de outras medidas necessárias, conforme estatuído no 

art. 536, § 1.º, do CPC.

Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia 

a partir da decisão em questão e encaminhe-a ao Ministério Público para 

adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal e administrativa da autoridade descumpridora, 

sem prejuízo de oportuna representação pela intervenção federal, nos 

moldes dos artigos 34, VI, CF/88 e 140 e seguintes do RITJ/MT.

Após, cerifique-se se houve apresentação de contestação pelo requerido.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37107 Nr: 3353-23.2017.811.0082

 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: CARLOS IVAN IVAN MISSEL BIANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de emenda da inicial.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

3. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35959 Nr: 2636-11.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Converto o julgamento do feito em diligência, para determinar que o 

embargado traga aos autos cópia integral do processo administrativo n. 

4489/2015, que originou a CDA n. 955961, no prazo de dez dias.

2. Com a juntada do documento, intime-se o embargante para manifestar 

no prazo de dez dias.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389479 Nr: 11378-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BEZERRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - 

OAB:13.925, PAMELA CARLA BOBATO SCHMITT - OAB:16191, 

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - OAB:17.174

 Vistos, etc.

Exurge dos autos que o recuperando RONAN BEZERRA DE CASTRO teve 

a sua pena extinta, conforme decisão de fls. 129/130, a qual determinou, 

inclusive, a intimação do penitente para realizar o pagamento da pena de 

multa.

Às fls. 137/172, a Defesa colacionou pedido de correção do equívoco 

ocorrido na decisão que extinguiu a punibilidade do apenado, visto que o 

mesmo não fora condenado ao pagamento de pena de multa.

Instado a opinar, o representante ministerial manifestou de forma favorável 

ao pleito.

Pois bem. Em consulta ao sitio do TJMT, apura-se que o apenado foi 

condenado, na Ação Penal Nº 17554-13.2010.811.0002, tão somente a 

pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida no regime aberto, 

sem que haja o pagamento de sanção pecuniária.

 Assim, retifico a decisão de fls. 129/130, retirando a obrigação de 

adimplemento da quitação da pena de multa, tendo em vista a inexistência 

da mesma.

Proceda-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 145085 Nr: 11425-03.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Vistos, etc.

Observa os autos que a Defesa constituída do recuperando não foi 
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intimada para o ato. Por isso, a fim de não violar o devido processo legal, 

ensejando um constrangimento ilegal, deixo de, no momento, apreciar o 

pedido do MP.

Por ora, determino a reinstalação da tornozeleira eletrônica e entrega de 

carregador ao recuperando, enquanto aguarda o transcurso do processo.

Vista dos autos à Defesa, com urgência. Em seguida, conclusos.

Atente-se, a Secretaria, para a intimação do patrono constituído nesses 

autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 325842 Nr: 5449-10.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038

 Inicialmente, certifique a gestora judiciária quanto ao cumprimento da 

decisão de f. 190, notadamente em relação ao cumprimento do mandado 

de prisão.

Por questão de cautela, para melhor subsidiar este Juízo quanto à análise 

da regressão do regime de cumprimento de pena, acolho o pedido 

formulado pelo Ministério Público, devendo ser oficiados aos Juízos da 9ª 

vara criminal de Cuiabá e de Coxim/MS, solicitando o envio das 

respectivas guias de execução provisória do recuperando.

Após a juntada aos autos das citadas guias, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para o fim requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 159822 Nr: 7156-81.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao pedido ora formulado pela defesa.

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.: 314538 Nr: 13378-31.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES PINHEIRO - 

OAB:20.370/MT

 Vistos,

Da análise do processo, notadamente das afirmações feitas pelo 

recuperando nesta solenidade, entendo que as justificativas por ele 

apresentadas são verossímeis e satisfatórias e, portanto, merecem 

acolhimento, utilizando-me, no mais, dos mesmos fundamentos levantados 

pelas partes.

Além disso, determino a elaboração de novo cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 352218 Nr: 13607-20.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANAYARA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos,

Tendo em vista que a decisão retro não foi cumprida (expedição de 

mandado de intimação), não me resta outra alternativa senão redesignar o 

ato para o dia 20.08.2018, às 14:00 horas.

Intimem-se a recuperanda e a sua defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 390498 Nr: 25461-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO BISPO DE OLIVEIRA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO WAGNER BARRETO 

BARRIOS - OAB:22723/O

 Às fls. 136/137 a defesa do recuperando formulou pedido de remição da 

pena com base no atestado escolar de fl. 140 e nos certificados de fls. 

141/142, bem como o abatimento do período em que o recuperando 

permaneceu preso prevent ivamente nos autos/cód.  n º 

10001-41.2012.811.0002.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento 

dos pedidos, argumentando, em síntese, que os certificados de fls. 

141/142 não são aptos, pois indicam somente a carga horária total e termo 

final, sem esclarecer o termo inicial e a carga horária diária, bem como não 

juntou nenhuma certidão ou documento que comprove o período em que o 

recuperando permaneceu em prisão preventiva (fls. 144/146).

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, INDEFIRO o pedido de detração formulado pela defesa, 

tendo em vista que não foi juntado aos autos qualquer tipo de documento 

que comprovasse o alegado, ou seja, o período em que o recuperando 

esteve preso cautelarmente.

Em relação aos certificados de fls. 141/142, determino a intimação da 

defesa, para que no prazo de 10 dias junte aos autos os certificados de 

forma detalhadas, a fim de que conste: termo inicial/final; carga horária 

total e carga horária diária, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso I da LEP.

Por fim, oficie-se à direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá, para 

que encaminhe a este juízo, no prazo máximo de 20 dias, a folha de 

frequência, referente aos dias por ele estudados.

Aportando aos autos as informações supra, dê-se vista ao Ministério 

Público para que se manifeste, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 501912 Nr: 40942-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/MT

 Defiro conforme requerido em petição de fl. 117.

Assim sendo, oficie-se à Diretoria da Penitenciária Central do Estado, a fim 

de que encaminhe a este Juízo as folhas de frequência ou ficha de ponto 

do recuperando, com referência aos anos de 2017 e 2018.

Após a juntada da resposta ao ofício, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 30434 Nr: 1751-11.2003.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 ...11. Pelo exposto, deixo de analisar a regressão definitiva do regime de 

pena e o pleito de progressão, e como o referido recuperando está 

recluso em Unidade Prisional da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos àquela Comarca.12. Expeça-se o 

necessário.13. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.14. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 337544 Nr: 18673-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR KONRATH SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz proferiu a seguinte deliberação:

 Vistos,

Tendo em vista a concessão do benefício do livramento condicional, 

estabeleço as seguintes condições para cumprimento da reprimenda:

a) Apresentar-se à 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá uma vez ao 

mês, a contar da data desta audiência, quando será registrado o seu 

comparecimento;

b) Apresentar comprovante de atividade lícita, no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da data da presente audiência;

c) Recolher-se à sua habitação a partir das 22 horas, salvo motivo 

imperioso e justificável;

d) Não mudar do território da Comarca do Juízo da Execução, nem viajar 

por mais de 08(oito) dias, sem prévia comunicação e autorização deste;

e) Não frequentar lugares inapropriados (Casa de Prostituição, Casa de 

Jogos, Bocas de Fumo e outros lugares similares);

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda etc.);

g) Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao 

conhecimento do Setor Social, os fatos que lhe perturbem a convivência 

em família ou em sociedade, atendendo as recomendações da equipe de 

profissionais do Fórum;

 O reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir no 

livramento condicional e declarou que se compromete em fazê-las 

rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.

I. Aguarde o cumprimento da pena, ou qualquer notícia de 

descumprimento, ou, ainda, qualquer fato que justifique nova conclusão.

II. Determino que atenda na íntegra todas as determinações constantes do 

ato processual concessivo da progressão.

III. Saindo às partes presentes devidamente cientes deste ato processual.

IV. Recolham-se os mandados de prisão eventualmente expedidos nos 

autos.

V. O reeducando passará a residir no endereço supramencionado. Às 

providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 163602 Nr: 10921-60.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL SEBASTIÃO BUENO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando ODENIL 

SEBASTIÃO BUENO DE ALMEIDA.

O Ministério Público à fl. 723, requereu a extinção da punibilidade, ante o 

falecimento do reeducando, comprovado através da certidão de óbito 

juntada aos autos (fl. 721).

É o relato do necessário. Decido.

Preceitua o art. 107, inc. I do CP, que: extingue-se a punibilidade: I – pela 

morte do agente.

Assim, diante a certidão de óbito do reeducando acostada aos autos, é de 

ser reconhecida a extinção da punibilidade relativa à Guia de Execução 

objeto desse processo executivo de pena.

ISTO POSTO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL do apenado, 

pela morte do agente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas de estilo.

 P.R. I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 493570 Nr: 32904-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RAMOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA LVES - 

OAB:MT 17867

 Vistos, etc.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público impetrou o recurso de Agravo 

em Execução, fazendo-se necessário realizar carga dos autos à 

Defensoria Pública de forma URGENTE para que apresente as 

contrarrazões, conforme determinado às fls. 11 e 12.

Desse modo, cumpra-se imediatamente a decisão constante nos autos.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 315468 Nr: 14515-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:

 URGENTE

Vistos, etc.

1. Trata-se de executivo de pena em face do recuperando CLEVERSON 

PATRICK FERREIRA DO CARMO.

À fl. 176v, por meio do ofício nº 2139-2018-DJA-Protocolo nº 

0049037-86.2018.8.11.0000 foi determinado pela Excelentíssima Senhora 

Corregedora Maria Aparecida Ribeiro, que no prazo de 05 dias, esse Juízo 

se manifestasse acerca da anuência para transferir o recuperando, 

atualmente em Juína, para Penitenciária Central do Estado nesta comarca.

2. É o relato. Decido.

3. Diante do determinado, oficie-se com urgência à SEJUDH solicitando 

atestado de vaga para alguma das unidades prisionais de Cuiabá ou 

Várzea Grande.

4. Atestada a vaga, desde já autorizo a transferência do recuperando, 

devendo o Juízo da comarca de Juína ser comunicado para adotar as 

providências pertinentes para a sua transferência.

5. Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 138736 Nr: 6029-45.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON SOARES NETO - 

OAB:15834

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR.MILTON SOARES NETO- OAB- 15.934

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

15/08/, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de Instrução 

e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ALZIRA SILVA

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 349376 Nr: 10415-79.2013.811.0042

 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): EUBERTO AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR DE PAULA - 

OAB:86750

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. JÚLIO CESAR DE PAULA - OAB/MG 86750

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto ao r. despacho de fls. 223, proferido 

nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Intime-se a defesa do acusado para que 

informe nos autos se o réu tem condições financeiras para comparecer a 

este juízo a fim de ser interrogado. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 378243 Nr: 19802-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RICARDE REIS, WAMBASTTHER 

OLLION BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - 

OAB:14615/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. AYRTON CAMPOS MOREIRA. OAB/MT: 17136

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

15/08/2018, ÀS 14:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15/08/2018 as 14h20min., para oitivas de 01 vítima, 

01 testemunha de defesa e o interrogatório dos réus Renan Ricarde Reis e 

Wambastther Ollion Bispo Moreira. Saem os presentes devidamente 

intimados. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 399707 Nr: 3853-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOUGLAS GONÇALVES, IVONEI 

FERNANDES FERREIRA DE JESUS, JONNY JECKSON MORAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JAIRO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:15693/E, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - 

OAB:18275/O, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:MOACIR ALMEIDA FREITAS. OAB/MT: 727

DR. JAIRO DO CARMO FERREIRA. OAB/MT: 15693 DRA. JOELMA 

MEDEIROS GONÇALVES. OAB/MT: 18275

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

06/08/2018, ÀS 16:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:"Vistos etc., 1 – Dê-se vista ao Ministério Público, 

conforme requerido no item 5. 2 – Redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/08/2018 ás 16h30min., para a oitiva 

de 01 vítima e o interrogatório do réu Daniel Douglas Gonçalves. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 421889 Nr: 21087-88.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA QUEIROZ BUENO, IGOR THALLYS 

SOUSA, DOUGLAS BALADOR, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, 

WESSLEN CALIXTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RODOLPHO PETTENÁ FILHO - OAB:115004

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. CARLOS ABRAÃO DE ARRUDA - OAB-MT 4010-B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para tomar conhecimento quanto aos r. despacho de fls. 

1194, proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme 

abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. A testemunha Fernando Benedito de 

Arruda por intermédio de advogado, às folhas 1.138/1.139, requereu a 

dispensa de sua oitiva. Instado, o Ministério Público, às folhas 1.174/1.175, 

manifestou pelo indeferimento do referido pedido, sob o fundamento de 

ser a testemunha imprescindível para elucidação dos fatos. É síntese do 

necessário. DECIDO.

Considerando que o autor da ação penal entende que oitiva da testemunha 

Fernando Benedito de Arruda é fundamental para os esclarecimentos dos 

fatos narrados na denuncia, INDEFIRO o pedido de dispensa de oitiva, 

formulado às folhas 1.138/1.139. Em tempo, cumpra-se o determinado na 

decisão de folhas 1.141/1.143, bem como, intime-se a Defesa técnica do 

acusado DOUGLAS BALADOR, para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 153864 Nr: 1254-50.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Intimar a defesa do réu Marcos Aurélio para, no prazo legal, apresentar 

contrarazões ao recurso de apelação apresentado pelo orgão ministerial, 

sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 412802 Nr: 17647-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRIC WILLIAN PEREIRA, DIORGINIS CURVO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT

 Intimar a defesa do réu Éric Willian Pereira, para que no prazo de 3 
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(três)dias, informe o endereço do acusado.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 450534 Nr: 27599-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, WUILQUE 

LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCELA FLORÊNCIA 

CAMARGO - OAB:22054/O, MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Considerando o constante nas fls. 290, impulsionamos os autos ao 

Patrono do Réu Wuilque Lourenço dos Santos para que apresente, no 

prazo legal, as razões do Recurso de Apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 19268-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO, JEAN 

RICHARD GARCIA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 23886/0

 Código 527346

URGENTE RÉU PRESO.

DECISÃO

Vistos etc.

Verifica-se que até o presente momento não foram devolvidos os 

respectivos mandados de citações devidamente cumpridos dos réus, 

expedidos às fls. 121 e 122.

 Sendo assim, intime-se o Sr. Meirinho, para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, devolvê-los devidamente cumpridos.

Por outro lado, constata-se que a resposta à acusação, subscrita pelo 

signatário da peça, não se fez acompanhar do respectivo instrumento 

procuratório. Posto isto, intime-se o advogado para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, junte aos autos procuração.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 528284 Nr: 20132-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIQUE FEITOZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pelos fundamentos acima e, em consonância com o 

parecer Ministerial de fls. 143/144, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

restituição formulado nos autos (fls. 04/07), com fulcro no artigo 118 e 

seguintes do Código de Processo Penal.Cientifique-se o Ministério Público 

e a Defesa. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de julho de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 530298 Nr: 22063-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 Intimar o Dr.Hélio Bruno Caldeira OAB/MT 16.707, Advogado do réu: Daniel 

Rodrigues da Silva, para Audiência que esta designada para o dia 30 de 

julho de 2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 379696 Nr: 21375-60.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FLEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CORDOVA LOTTIN 

- OAB:12.784/SC

 Processo Crime nº. 21375-60.2014.811.0042.

Vistos etc,...

Intime-se o patrono do réu Gabriel Fleger para, no prazo de 48 horas 

declinar o endereço atualizado de seu cliente, sob pena de ser decretada 

a revelia deste.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de agosto de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 417657 Nr: 22881-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCEL CORRÊA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENÂNCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/MT

 Processo crime nº 22881-37.2015.811.0042.

Vistos etc,...

Verifico que a defesa constituída nos autos juntou renuncia à fl. 95, 

contudo, a petição nem está assinada, além disso, a defesa não cumpriu o 

disposto no artigo 6° do Regulamento Geral da OAB, onde consta que o 

advogado deve notificar seu cliente, preferencialmente mediante carta 

com aviso de recebimento, comunicando após o Juízo.

 Ademais, verifico ainda que o artigo 5°, § 3° do Estatuto da OAB, 

preceitua que o advogado continuará 10 (dez) dias após a notificação da 

renúncia, a representar o mandante.

 Assim, intime-se o patrono do acusado a notificar o cliente da renúncia, 

fazendo prova nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de junho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 346626 Nr: 7185-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRES PEREIRA CORTEZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VINICIUS DA SILVA - 

OAB:15.536-MS

 Processo Crime nº 7185-29.2013.811.0042.

Vistos, etc...
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Vistas às partes para manifestarem na fase do artigo 402 do Código de 

Processo Penal.

Em nada sendo requerido, vistas ao Ministério Público e após a defesa 

para apresentação dos memoriais finais no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 361458 Nr: 464-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDEMIR ARAUJO AMARAL, MURILO CESAR 

PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/MT

 Processo Crime nº. 464-27.2014.811.0042

Vistos etc,...

 Compulsando os autos, verifico que a defesa do acusado Murilo Cesar 

Pedroso da Silva, não apresentou os memoriais finais.

Assim sendo, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para 

determinar a intimação do advogado para apresentação dos memoriais.

Após, vistas ao representante do Ministério Público e a defesa do 

acusado Eudemir Araújo Amaral para querendo ratificar os memoriais já 

apresentados.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503523 Nr: 42572-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFFANY KELLY LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): STEFFANY KELLY LEITE DA SILVA, Cpf: 

02910536106, Rg: 20366094, Filiação: Cassia Maria Rosa da Silva e Walter 

Leite da Silva, data de nascimento: 17/01/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, cozinheira, Telefone 3667 8576. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADA NOS TERMOS DO ARTIGO 180 DO 

CAPUT, DO CODIGO PENAL.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 57, determino 

a citação da acusada Steffany Kelly Leite da Silva via edital, notificando-a 

para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se a 

Acusada não se encontra presa ou recolhida em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de julho de 

2018.

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, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448168 Nr: 25141-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEI DOS REIS SALES, Rg: 

13217259, Filiação: Maria dos Reis Sales e João Batista Cantuário, data de 

nascimento: 25/03/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

servente, Telefone 65-9280-6649. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos para condenar o réu 

Valdinei dos Reis Sales, já qualificado no processo, nas penas do art. 157, 

§ 2º, inciso II, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, c/c art. 61, inciso I, todos do 

Código Penal. (...) Diante da causa especial de aumento de pena prevista 

nos inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à 

pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para CINCO ANOS E 

OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de TREZE dias-multa e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a 

grave ameaça efetivada pelo Acusado e a pena privativa de liberdade ser 

superior a quatro anos. Nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e 

considerando que o Condenado é reincidente, determino o regime fechado 

para o início do cumprimento da pena.(...)”

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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458577 Nr: 35945-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY DOMINGOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONEY DOMINGOS DE SOUZA, Cpf: 

05135804170, Rg: 25093971, Filiação: Rita Domingas Maciel e Edson 

Gonçalves de Souza, data de nascimento: 14/02/1996, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimaraes-MT, convivente, servente de pedreiro, 

Telefone 9662-0760. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: " (...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos para condenar o réu 

Roney Domingos de Souza, já qualificado no processo, nas penas art. 

157, § 2º, incisos II do CP c/c artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70 

CP, c/c artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. (...)Assim, 

levando-se em consideração a prática do crime de roubo e do delito 
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corrupção de menores, e diante do reconhecimento da ocorrência do 

concurso formal, aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), 

totalizando-a em SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E 

TREZE DIAS-MULTA, estes no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Inaplicável o disposto do art. 44 do Código Penal, tendo 

em vista a grave ameaça efetivada pelo Acusado, e a pena privativa de 

liberdade ser superior a quatro anos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 

"b", do Código Penal e diante da primariedade técnica do Réu, determino o 

regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (...)"

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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 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): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, MILTON SANTIAGO LOPES 

DUARTE, CARLOS ALBERTO PEREIRA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

Eder da Silva Gomes - OAB:24.022, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 DELIBERAÇÕES

Pela MMª Juíza foi deliberado:

Vistos etc.

1. Primeiramente, decreto a revelia do acusado Mario Cesar Aliendre 

Ponciando, vez que foi notificado e citado via edital, constituiu advogado, 

mas mesmo assim se mantém inerte/foragido.

2. Ainda, DETERMINO o desmembramento do feito em relação ao acusado 

Milton Santiago Lopes Duarte.

3. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas.

4. Aguarde-se o retorno das Cartas Precatórias expedidas, com o encarte 

das mesmas, dê-se vista dos autos às partes para apresentação dos 

memoriais finais.

5. No mais, cumpra-se as determinações da decisão retro.

6. Após o cumprimento de todas as determinações, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação em relação ao pedido 

aforado pela defesa da acusada Yulle.

7. As providências. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 474176 Nr: 14085-86.2017.811.0042

 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): JOAO VICTOR TRAVASSOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o réu informou o atual endereço de sua testemunha 

(fl. 137), expeça-se carta precatória para a Comarca de São Paulo/SP, a 

fim de que aquele r. juízo colha seu depoimento.

Com a juntada da deprecada, intimem-se as partes para apresentarem 

seus memoriais finais.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 503301 Nr: 42377-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOMINGUES DE JESUS, JHONATAN 

RAFAEL DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Aparecida Brinquedo 

Benides - OAB:23227, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação interpostos de próprio punho pelos 

réus, em seus efeitos legais e jurídicos, por serem tempestivos (certidão 

de fl. 261).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 342543 Nr: 2514-60.2013.811.0042

 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 ROBERTO NAZARETH STRAQUICINI, 

GEOVANE DA SILVA SOUZA, REGINALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Agrimpio Gonçalves - 

OAB:OAB/MS 14654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Agrimpio Gonçalves - 

OAB:OAB/MS 14654, FRANCYNE NEGRO VAZ LEAL - OAB:OAB/AM 

10.444, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - OAB:14658/MT, MANOEL 

PEDRO DE CARVALHO - OAB:4890, OSWALDO TAVORA BUARQUE 

NETO - OAB:OAB/AM 5.566, Renato Alves da Silva - OAB:14850, 

VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA DA COSTA - OAB:OAB/AM 8.944, 

WILSON SAENZ SURITA JÚNIOR - OAB:7891-B

 Vistos etc.

Oficie-se o r. juízo deprecado da 7ª Vara Criminal da Comarca de Campo 

Grande/MS (CP n° 0012773-74.2017.8.12.0001), solicitando a possibilidade 

de antecipar o ato deprecado, que está designado para o dia 26/04/2019, 

conforme extrato anexo, já que o presente se defere a processo 

catalogado pelo CNJ como META 2.

 Tendo em vista que o réu Geovane não foi localizado para ser intimado, a 

fim de comparecer em seu interrogatório (extrato anexo), intime-se sua 

defesa constituída, via DJE, para apresentar seu endereço atualizado, sob 

pena de lhe ser declarado revel.

Ainda, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 291/292.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 423254 Nr: 28942-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON REI DE HUNGRIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12.937

 Intimação da defesa para manifestar acerca do pedido de revogação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 434150 Nr: 10219-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEON LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO - OAB:20712/O

 Intimação da defesa para manifestar acerca do pedido de revogação 

requerido pelo Minsitério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 421577 Nr: 27131-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21336/O

 Autos n. 27131-16.2015.811.0042.

I. Designo o dia 01/10/2018, às 16 horas e 45 minutos, visando a oitiva das 

testemunhas Elias Correia da Silva, Amarilde Fagundes de Almeida e 

interrogatório do acusado (endereço de fls. 190/191).

II. Int.

III. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 360480 Nr: 23258-76.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GAMA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 Autos n. 23258-76.2013.811.0042.

I. Dê - se vista para memoriais finais.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 469666 Nr: 9576-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 VISTOS ETC.Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi 

recebida em 27.7.2017 (fls. 630/641) pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, o qual declinou da competência em favor desta 

Vara especializada, conforme decisão de fls. 2032/2043.Às fls. 

2275/2279, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo Militar, 

ratificou a denúncia ofertada (fls. 9/40) e demais manifestações 

ministeriais e pugnou pelo prosseguimento da ação penal.Deste modo, 

RATIFICO todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, inclusive os decisórios, determinando, 

com fulcro no artigo 27, I, da Lei n° 8.457/92, o processamento da ação 

penal perante o CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, já que a vítima era 

militar (art. 4°, I, b, da LCE n° 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado 

de Mato Grosso) e a ré 1° TEN PM Izadora Ledur de Souza Deschamps é 

oficial da Polícia Militar.DESIGNO sessão para sorteio dos Juízes Militares 

que comporão o Conselho Especial de Justiça para o dia 3.8.2018, às 

15h30min.Ademais, DEIXO DE RECEBER o recurso em sentido estrito 

interposto pela assistente de acusação (fls. 2045/2046) contra a decisão 

de declínio de competência, pois a insurgência recursal não encontra 

amparo na disposição taxativa do art. 271 do CPP, de modo que lhe falta 

legitimidade recursal.A propósito: (...)Intimem-se o Ministério Público, a 

assistente de acusação, a defesa e a ré.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 439690 Nr: 16226-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013

 VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 388907 Nr: 3026-72.2015.811.0042

 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): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

Expeçam-se as precatórias para oitivas das testemunhas Getúlio Rosa da 

Silva, Ivanete Maria da Silva e Altamir Kurten.

Ademais, tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o 

andamento do feito, a defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, 

arrole suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de 

testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928

 VISTOS ETC.
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A defesa do réu CEL PM Ronelson Jorge de Barros pleiteia, por meio de 

peça juntada na data de 11.7.2018 (fl. 5417), a redesignação da sessão 

de interrogatório marcada para o dia 27.7.2018.

Argumenta o subscritor que está impossibilitado de comparecer ao ato 

processual em face de suposta imprescindibilidade de sua presença em 

audiência anteriormente designada para a mesma data e horário na ação 

penal nº 14078-05.2017.4.01.3600, em trâmite na 5ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Cuiabá/MT, a qual também se destinaria aos 

interrogatórios dos réus por ele representados.

Em peça juntada nesta data, a defesa do réu Ronelson (fls. 5431) pleiteia, 

subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, que o seu cliente 

seja alocado como último dos réus a serem interrogados para o fim de 

possibilitar o acompanhamento do ato processual por seu patrono Saulo 

Rondon Gahyva.

Em outra peça também juntada nesta data (fls. 5421/5422), a defesa do 

réu Ronelson apresenta justificativa à ausência de seu comparecimento 

no mês de maio/2018.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da procuração judicial juntada à fl. 4004 deste feito, verifica-se que o réu 

Ronelson outorgou procuração não só ao Dr. Saulo Rondon Gahyva, mas 

também a outros seis patronos, sendo pleiteada a habilitação de todos nos 

autos (fl. 4003).

Deste modo, a assistência jurídica ao réu Ronelson, durante seu 

interrogatório a ser realizado na sessão designada, poderá ser realizada 

pelos outros seis causídicos outorgados.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de redesignação da sessão de 

interrogatório e para que o réu seja o último a ser interrogado, frisando 

que a ordem dos interrogatórios dos acusados será definida no ato.

Manifeste-se o Ministério Público em relação à justificativa apresentada 

pela defesa do réu Ronelson.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário para a realização do ato já designado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 510964 Nr: 46532-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO REVÉLES CARVALHO, 

THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA, FRANCISCO ALVES DE 

BARROS, DIONES NUNES SIRQUEIRA, ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, LENILDO 

MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340

 VISTOS ETC.(...).Compulsando os autos virtuais da ação penal em cotejo 

com o processo físico, verificam-se ausentes as cópias virtuais das fls. 

1646/1677 do autuado físico, de modo que DETERMINO a retificação dos 

autos eletrônicos com a juntada das referidas páginas.Sem prejuízo do 

acima exposto, infere-se que assiste razão ao Ministério Público diante do 

pleiteado na cota ministerial de fls. 2109/2110 do processo virtual, uma 

vez que o recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu 

Marcelo Augusto Reveles de Carvalho comporta possível retratação (art. 

589 do CPP), análise que cabe ao juízo prolator da decisão de declínio e 

que, caso ocorra, prejudicará a permanência do processo neste 

Juízo.Assim, considerando que o exame de possível retratação da 

decisão atacada cabe ao Juízo que a proferiu, bem como primando pela 

segurança jurídica, DETERMINO o retorno dos autos desta ação penal à 7ª 

Vara Criminal da Capital a fim de que o Juízo recorrido tome as 

providências do art. 588 c/c art. 589, ambos do CPP.Ciência ao membro do 

Ministério Público que oficia perante este Juízo acerca desta 

decisão.Intimem-se.Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 “Vistos, etc.

 I- DEFIRO o pleito formulado no item 04, uma vez que trata-se de pedido 

formulado por ambos os patronos da defesa, consignando que eventual 

demora no encerramento da instrução processual por este motivo não 

deverá ensejar futuro acatamento de concessão de liberdade provisória.

 II- Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para extração de mídia 

digital dos autos como requerido (ocorrência 02) pelo prazo de 24 horas. 

No mesmo ínterim homologo a desistência da testemunha Daniel Ferreira 

de Oliveira, em relação ao órgão ministerial. Por fim, Defiro a juntada dos 

documentos requerido pelo Ministério Público (ocorrência 02).

III-Em seguida, dê-se vistas ao advogado de defesa do réu Walisson para 

se manifestar sobre o endereço da testemunha Daniel Ferreira de Oliveira, 

devendo ainda nesse mesmo prazo se manifestar sobre os documentos 

trazidos pelo Ministério Público e juntado neste ato.

IV- Desde já, designo nova audiência de instrução para o dia 31 de julho 

de 2018, às 13h40min, para a oitiva das testemunhas de defesa Plinio 

Junior que comparecerá indecentemente de intimação e da testemunha 

Daniel Ferreira de Oliveira (defesa).

V- Por fim, concedo o prazo de dez dias para juntada de 

substabelecimento quanto o advogado Dr. Belmiro Dias Dos Santos Filho 

OAB/MT n.º 19796

 VI- 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.: 413165 Nr: 18042-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL SANTOS VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARESSA MARQUES DE O. 

BRITO - OAB:21.288

 Código: 413165

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado 

(fls.207/213) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Ademais, foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, são inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 

oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 17 de Outubro de 2018, às 16 horas, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes
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 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 529050 Nr: 46556-58.2017.811.0042

 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): FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT

 Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifico que o réu 

HENRIQUE DIAS DE SOUZA foi apresentado na audiência de custódia 

realizada no dia 13/07/2018, em virtude do cumprimento do mandado de 

prisão n. 613797, oportunidade que foi mantida a prisão preventiva (fls. 

507/509). [...] MANTENHO o decreto cautelar, nos termos da r. decisão de 

fls. 117/126”, leia-se: “MANTENHO o decreto cautelar, nos termos da r. 

decisão de fls. 491/493” (fl. 508). No mais e visando dar regular 

impulsionamento no presente feito, que estava suspenso por força da r. 

decisão de fls. 491/493, face captura do réu HENRIQUE DIAS DE SOUZA, 

DETERMINO a retomada do processamento e contagem do prazo 

prescricional, DESIGNANDO para exclusivamente interrogatório do réu 

HENRIQUE o dia 15/08/2018, às 16:00 horas. Ressalto, por oportuno, que 

parte das testemunhas já foram inquiridas como prova antecipada e o 

restante, desistidas pelas partes, consoante se extrai do termo de fl. 492, 

estando pendente para encerramento da instrução apenas o interrogatório 

do réu HENRIQUE e do corréu FABRICIO, este último que ainda se encontra 

foragido da justiça. Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 386688 Nr: 674-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17.686

 INTIMAR O ADVOGADO CLÉBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB/MT 

17.686/0 DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 

16H30MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 413149 Nr: 18025-30.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:12035

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MAURO 

CESAR GONÇALVES BENITES OAB/MT 12.035 e MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA OAB/MT 21.874, para que manifeste sobre o endereço da 

testemunha de defesa FABIANA SANTOS DA SILVA, conforme certidão 

de fl. 124.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 163522 Nr: 20971-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYVID PACHECO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, CARLOS 

ROBERTO SANTOS OAB/MT 2.739, ELEUDES NAZARÉ OLIVEIRA DOS 

SANTOS OAB/MT 4.276 e RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 

OAB/MT 18.330, para que tomem ciência da sentença proferida às fls. 

1148/1157.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 107692 Nr: 11526-11.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKERSON DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESIEL DE OLIVEIRA - 

OAB:21.898/O - MT

 Vistos.

Trata-se de Execução Penal que se encontrava arquivada desde 2012 

aguardando a captura do apenado. Nesta data, aportou a este juízo a 

informação acerca da prisão do reeducando e seu encaminhamento a 

este juízo para realização de audiência de custódia.

Ocorre que, com o advento da Resolução 020/2013 – TP a 2ª Vara 

Criminal passou a ser competente para processamento dos presentes 

autos, sendo sua competência definida na referida resolução nos 

seguintes termos: Compete à 2ª Vara Criminal a “execução de penas 

privativas de liberdade de regime fechado, aberto e semiaberto, bem assim 

de penas restritivas de direitos e a corregedoria dos presídios, como ainda 

Cartas precatórias Criminais que visam o cumprimento (regularização) de 

Mandados de Prisão”.

Ante o exposto, REMETAM-SE os autos para a 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, competente para o processamento do presente executivo de 

pena.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 368642 Nr: 8819-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGÍNIA LÚCIA BILIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 AÇÃO PENAL n°. 8819-26.2014.811.0042 - Cód: 368642

Ré: Virgínia Lúcia Bilio de Aguiar

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, denota-se que a presente ação 

penal, após o julgamento dos recursos interpostos, retornou do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

 Expeçam-se guias de recolhimento, encaminhando-as ao Juízo de 

Execução Penal competente, observando-se as modificações constantes 

no acórdão de fls. 410/416.

 Por fim, procedidas às comunicações de praxe, arquive-se com as baixas 

de estilo.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 379 de 606



 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 482133 Nr: 21923-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT

 Vistos etc.

Nomeio para o ato o Dr. Cleber Irineu Rodrigues da Silva – OAB/MT 17666.

Arbitro 1.5 URH a título de honorários advocatícios. Expeça-se a certidão 

respectiva.

Designo o dia 22 de agosto de 2018, às 16h30min, oportunidade em que 

será interrogado o acusado.

Expeça-se o mandado de intimação.

Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

Encerrada a audiência às 16h35min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 471927 Nr: 11771-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENIL PEREIRA IBANHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 AÇÃO PENAL n°. 11771-70.2017.811.0042 - Cód: 471927

Ré: Rozenil Pereira Ibanhez

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Primeira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu decisão 

monocrática declarando extinta a punibilidade do réu com fundamento no 

artigo 107, I, do CP, com a consequente extinção do processo.

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

 Por fim, procedidas às comunicações de praxe, arquive-se com as baixas 

de estilo.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 521869 Nr: 13875-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:OAB/RO 1733

 AUTOS N°. 13875-98.811.0042

Código 521869

Vistos, etc.

Considerando que no período de 01 a 06 de julho de 2018 estarei afastado 

de minhas funções normais, junto à 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá – MT, devido a realização do Projeto Ribeirinho Cidadão 2018 - XI 

Edição - Etapa Terrestre, bem como, que o Dr. Marcos Faleiros da Silva se 

encontra usufruindo férias, devidamente autorizadas, com término 

previsto para 11 de julho 2018, REDESIGNO a audiência designada às 

fls.26 para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h00min.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

 JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 521826 Nr: 13839-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, 

ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO FILHO, ROBERTO RAMOS 

DOS SANTOS, HERACLITO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO HÉLIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:7626, AVELINO TAVARES JUNIOR - OAB:3633, 

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - OAB:17401, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, Gustavo Crestani Fava - OAB:13038, HUENDEL 

ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 AUTOS N°. 3839-56.2018.811.0042

Código 521826

Vistos, etc.

Considerando que no período de 01 a 06 de julho de 2018 estarei afastado 

de minhas funções normais, junto à 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá – MT, devido a realização do Projeto Ribeirinho Cidadão 2018 - XI 

Edição - Etapa Terrestre, bem como, que o Dr. Marcos Faleiros da Silva se 

encontra usufruindo férias, devidamente autorizadas, com término 

previsto para 11 de julho 2018, REDESIGNO a audiência designada às 

fls.40 para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 518652 Nr: 10886-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Yamamoto Paulo - 

OAB:OAB/DF 38007, Pedro Inácio Moraes de Oliveira - OAB:OAB/DF 

34538

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão do oficial de justiça constantes no sistema do 

TJMT, redesigno a audiência de instrução para o dia 14 de agosto de 

2018, às 16h30min, para oitiva da testemunha de João Dorileo Leal.

Comunique-se o juízo deprecante da redesignação da audiência, bem 

como acerca da informação de óbito da testemunha Miguel Ferreira de 

Aguiar, conforme certificado pelo oficial de justiça.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 73152 Nr: 6851-73.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, 

WALTER CESAR DE MATTOS, SALOMÃO REIS DE ARRUDA, ELIETE 

MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, ADEMIR HORBACH, LUIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/MT, FABIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819, João Carlos 

Hidalgo Thomé - OAB:4193/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700/O, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464

 Vistos, em correição.

Cumpra-se, na íntegra, a decisão retro.

 Às providências.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 380 de 606



Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 500682 Nr: 39691-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Roldao Da Silva Neto 

- OAB:24362/O

 Cód. 500682.

 Vistos.

Trata-se de Medida Protetiva requerida pela vítima LUCINEIDE SOUZA 

MACEDO MARTINS em face de ALEXANDRE KOHLHASE MARTINS, 

devidamente qualificados.

Em audiência preliminar realizada nesta data a representante do Ministério 

Público requereu o declínio de competência para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, tendo em vista que os fatos ocorreram na referida Comarca.

Com efeito, razão assiste ao requerimento ministerial, uma vez que o 

suposto delito ocorreu em frente a uma lanchonete dentro do saguão do 

aeroporto de Várzea Grande/MT, e segundo o disposto nos arts. 69 e 70 

do Código Penal, a competência criminal é determinada pelo lugar da 

infração onde se consumou.

Desta forma, DECLINO A COMPETÊNCIA determinando a remessa e 

redistribuição da presente Medida Protetiva para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, com adoção das providências necessárias.

 Cópia da presente serve de mandado, a ser cumprida pelo Oficial de 

Justiça plantonista.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Às Providências.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 475447 Nr: 15349-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 “VISTOS. Considerando as declarações da requerente/vítima no sentido 

de que NÃO deseja prosseguir com o processo criminal pelos delitos de 

AMEAÇA, apurados nos Inquéritos Policiais de id. 522175 e id. 504153, SE 

RETRATANDO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL anteriormente ofertada, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do requerido/indiciado LUIZ PINHEIRO 

BARBOSA NETO com relação a estes delitos. No mais, OFICIE-SE à 

Delegacia competente, encaminhando cópia da presente decisão que 

julgou extinta a punibilidade de LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO, solicitando 

a sua juntada no Inquérito Policial de id. 504153. Ainda, TRANSLADE-SE 

cópia da presente decisão para o Caderno Informativo de id. 522175, em 

apenso. Outrossim, após o transcurso do prazo determinado de 

manutenção das medidas protetivas deferidas nestes autos (cinco 

meses), nos termos da cópia de fl. 326, conclusos. Publicada em 

audiência, saindo os presentes intimados. INTIME-SE. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 424822 Nr: 30778-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Muller Coutinho - 

OAB:10.889

 “VISTOS. Diante da ausência da vítima, considera-se a presente 

audiência prejudicada. INTIME-SE o nobre Advogado para juntar aos autos 

a competente procuração no prazo de 15 (quinze) dias, regularizando sua 

representação processual, bem como para informar o endereço atualizado 

das testemunhas de defesa no mesmo prazo, sob pena de desistência 

tácita da oitiva das mesmas. Por fim, REMETAM-SE os autos para o 

Ministério Público a fim de se manifestar sobre a certidão de fls. 101, 

apresentando o endereço atualizado da vítima. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 415285 Nr: 20333-39.2015.811.0042

 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: ROSANGELA LUCAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO ALEX FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO MUCURY SANTOS - 

OAB:23.649

 PROMOVA-SE o bloqueio de contas em nome do parte executado, 

RODOLFO ALEX FRANÇA SANTOS, CPF: 907.824.375-91, através do 

sistema BACENJUD, do valor atualizado indicado pela exequente, qual seja 

R$ 1.319,54 (mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro 

centavos).PROMOVA-SE a juntada aos autos da cópia da 

operação.Efetivado o bloqueio com sucesso, INTIME-SE o executado para, 

nos termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que:I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis;II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Havendo manifestação 

do executado no prazo acima, retornem-me os autos conclusos.Não 

havendo manifestação, o que deverá ser certificado, determino a 

conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema BACENJUD, com a 

transferência do valor bloqueado à conta única do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o .  E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 25 de junho de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 473910 Nr: 13844-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, 

Cpf: 03691256147, Rg: 21299510, Filiação: Maria Auxiliadora Angelo Silva 

e Jose Pereira do Nascimento, data de nascimento: 02/01/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, Telefone 99240-7672. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por JESSICA LOUHANNY TORRES ALVES, 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 na contravenção apenado pelo Decreto-Lei nº 

3.688/41 (VIAS DE FATO), por parte do requerido JOSÉ PEREIRA DO 

NASCIMENTO JUNIOR, 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 o 
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pedido da ofendida, determinando:AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL DE CONVIVENCIA. (art. 22, II, da Lei nº 11.340/06).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 FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 

c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma 

medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos 

decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal 

respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.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.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 Novo Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 

13, Lei nº 11.340/06).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.Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em 

vista a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que o Senhor Gestor 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.

Despacho: Cód. 473910VISTOS.Diante da certidão de fls. 29, EXPEÇA-SE 

novo mandado de intimação da vítima, com a finalidade de INTIMÁ-LA 

acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 14/15. Devendo ser 

intimada no endereço: RUA DOUTOR FÁBIO LEITE, QUADRA 152, LOTE 

13, BAIRRO ALTOS DA SERRA, CUIABÁ-MT, TELEFONE (65) 99218-1566, 

procedendo-se atualização no sistema apolo.Determino a 

citação/intimação por edital do requerido JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO 

JUNIOR, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 14/15, nos 

termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de 

julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435159 Nr: 11374-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, KALYNCA DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB 

7.870

 “VISTOS. DEFIRO o pedido ministerial. REMETAM-SE os autos para o 

Ministério Público para apresentação de memorias escritos no prazo de 5 

(cinco) dias. Após, INTIME-SE o Advogado via DJE para apresentação de 

memoriais no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos 

conclusos para sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 447547 Nr: 24503-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA DA SILVA PEREIRA 

LIMA - OAB:21049, ROGÉRIO SENA DA SILVA - OAB:16.571/MT

 “VISTOS. DEFIRO o pedido da defesa e CONCEDO o prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada de substabelecimento, bem como HOMOLOGO o 

pedido de desistência da oitiva das testemunhas Jocelina Juvina de 

Almeida, Rafael Paceiluka, Danuzia Mascarenhas de Castro e Maura 

Mascarenhas de Castro. MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

Gabinete, para prolação da sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 419978 Nr: 25346-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 “VISTOS. Diante da ausência da vítima, apesar de devidamente intimada, 

considera-se a presente audiência prejudicada. DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 29/08/2018 às 14:15 horas. EXPEÇA-SE mandado de 

condução coercitiva para a vítima. Ademais, em razão da ausência do 

nobre Advogado, mesmo tendo sido intimado via DJE, INTIME-SE o patrono 

via DJE para tomar ciência da designação de audiência, bem como para 

providenciar a juntada da competente procuração, regularizando sua 

representação processual, devendo ainda se manifestar se insiste na 

oitiva das testemunhas de defesa arroladas às fls. 48, sob pena de 

desistência tácita. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 479866 Nr: 19658-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RJDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951

 Cód. 479866

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 135/136 pedido da defesa para 

devolução do prazo recursal em razão da impossibilidade do patrono 

realizar a retirar do processo, uma vez que o mesmo se encontrava com 

carga para o Ministério Público.

Nestes termos, constata-se que o patrono foi devidamente intimado da 

sentença de fls. 129/132 nos termos do DJE n. 10233 publicado no dia 

11/04/2018. Porém, o presente processo estava em carga com o Ministério 

Público na data em que a defesa almejada realizar a retirada do mesmo 

(fls. 137), tendo sido realizado carga para o Parquet no dia 10/04/2017 e 

somente devolvido no dia 19/04/2018.

Diante do alegado, DEFIRO o pedido da defesa em consideração a justa 

causa apresentada, sendo um evento alheio a sua vontade, suficiente 

para impedir a análise da sentença condenatória de fls. 129/132, bem 
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como a eventual interposição de recurso. Assim, DEVOLVO o prazo 

recursal nos termos do art. 223 e parágrafos do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o patrono via DJE.

Às providências. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488759 Nr: 28266-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu ADEMAR LEITE FARIAS, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 26/07/1983, filho de Orimar Leite Farias e Claudia 

Maria Leite, portador ..a contravenção de vias de fato, é de prisão simples, 

de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, nos termos do artigo 21 

do Decreto-lei 3.688/41.....Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a 

pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. E reconheço as 

circunstâncias agravantes, contidas no art. 61, II, alíneas “f” do Código 

Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, 

motivo pelo qual aumento a pena em 02 (dois) dias de prisão simples pela 

contravenção de vias de fato.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 17 

(DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES pela contravenção de vias de 

fato, uma vez que não há outras agravantes/atenuante, nem causa de 

diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender 

necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 

44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 

11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito 

durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Isento o acusado do pagamento das custas processuais por 

ser pobre na forma da lei.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono 

do acusado via DJE.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 

15, III da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.P.I. CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de julho de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165571 Nr: 12881-51.2010.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) COSME BOMFIM DE 

AZEVEDO JUNIOR,  para  devo lução  dos  au tos  n º 

12881-51.2010.811.0042, Protocolo 165571, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 524881 Nr: 16846-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 VISTOS.

Intime-se a requerente, por meio do seu advogado (DJE), para querendo 

se manifestar sobre o Pedido de Revogação de Medidas Protetivas de 

Urgência, requerido às fls. 28/30, acompanhado dos documentos de fls. 

31/62, no prazo de 15 (quinze) dias.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160819 Nr: 8150-12.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) COSME BOMFIM DE 

AZEVEDO JUNIOR, para devolução dos autos nº 8150-12.2010.811.0042, 

Protocolo 160819, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527026 Nr: 18966-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0, ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA - OAB:24423, ERIC 

PINHEIRO DE AMORIM - OAB:24732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 VISTOS.

Cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 74, certificando se o autor 

procedeu à emenda a inicial determinada às fls. 49/50, trazendo aos autos 

documentos indispensáveis à partilha dos bens.

 Promova o desentranhamento e a juntada da petição e guias de fls. 85/87, 

aos autos do Processo n.º 20507-43.2018.811.0042 – Código: 528678.

Tendo em vista a demonstração de inúmeras dívidas a serem partilhadas 

entre o casal, acolho as alegações de hipossuficiência financeira da 

ré/reconvinte e por tal motivo, DEFIRO-LHE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil.

Em razão da apresentação de reconvenção na contestação (fls. 88/107) , 

acompanhada dos documentos de fls. 109/167, com fundamento no art. 

343, § 1.º, c/c art. 437 do CPC, determino a intimação do autor/reconvindo, 

por meio da Defensora Pública que a representa, para que, querendo, no 

prazo de 15 (dias), apresente resposta à reconvenção e impugnação.

 Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão, ocasião em que será saneado o 

feito e apreciados os pedidos efetuados pelas partes em audiência e pela 

ré em sua contestação.

Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516368 Nr: 8762-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dias da Costa - 

OAB:23967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de “Ação de Divórcio cumulado com Pedido de Alimentos em 

Sede de Tutela de Urgência”, na qual as partes entabularam acordo em 

relação aos alimentos e o réu, no seu prazo para apresentação de 

contestação, requereu que fosse a autora intimada para se manifestar se 

concorda com a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses.

Diante disso e visando evitar futura alegação de nulidade, determino a 

intimação da autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

concordância com o pedido de suspensão dos autos.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

 Cuiabá, 17 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 521374 Nr: 13423-88.2018.811.0042

 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: ROG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHG, MHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR GRIPP - OAB:21129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS” proposta por 

RAPAHAEL OLIVEIRA CRUZ, em face de M.H.G, representada por sua 

genitora Marcela Harabara Andrade Soares, devidamente qualificados, na 

qual foi designada audiência de tentativa de conciliação, para a qual foi o 

autor devidamente intimado, por meio do seu advogado constituído 

(certidão de publicação de fls. 33), e não compareceu, apesar de 

devidamente intimado e advertido que o seu não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça.

Feitas tais considerações, redesigno a audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 24.08.2018 às 15h30, e advirto, desde já, o autor, 

que o seu não compareça injustificado em audiência, ensejará a aplicação 

da multa prevista no art. 334, §8.º do CPC.

INTIMEM-SE o autor por meio do seu patrono habilitado (DJE) e a ré 

pessoalmente e dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública 

– Núcleo de Defesa da Mulher.

 Restada infrutífera a audiência em razão do não comparecimento do 

autor, passará a fluir o prazo para a apresentação de contestação.

 Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 484833 Nr: 24512-45.2017.811.0042

 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: MCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SOBRAL DA 

SILVA - OAB:23319, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324, ISABEL 

CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6347, MARA LIGIA DE 

OLIVEIRA - OAB:23655/O, Mario Eduardo Marquardt - OAB:10.915, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 VISTOS.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HÉLIO 

PEREIRA CARDOSO NETO às fls. 283/286, em face da sentença proferida 

às fls. 279/282.Argumenta o embargante, em síntese, a existência de 

omissão na referida sentença por não ter apreciado os argumentos 

apresentados pela defesa da inexistência de vínculo parental a justificar 

os alimentos e de ter sido a presente ação de alimentos proposta mais de 

01 (um) ano após o término do casamento, requerendo a atribuição de 

efeitos infringentes ao presente recurso, para julgar totalmente 

improcedente a presente ação, revogando a liminar deferida e 

condenando a autora nas custas processuais e honorários advocatícios. 

[...] Por tais motivos, diante da inexistência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 1022, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a sentença embargada (fls. 279/282). 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos, via DJE. Aguarde-se o 

decurso do prazo para que o réu apresente recurso e, caso não nada 

seja apresentado, certifique-se e, após, renove-me à conclusão para 

recebimento do recurso de apelação interposto pela autora às fls. 

287/297. Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 425469 Nr: 602-23.2016.811.0042

 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: LFFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tal motivo e com essas considerações, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, VI, do CPC.Transitada em julgado, promovam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 529553 Nr: 21350-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOS LUIZ BARCELOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wanessa zimmer de tassis - 

OAB:24278

 Carta Precatória n° 21350-08.2018.811.0042 (Cód.529553)

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para interrogatório do acusado MARLOS LUIZ 

BARCELOS LIMA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §9 

do Código Penal Brasileiro, em desfavor da vítima FLÁVIA LEAL CASTRO.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 21.08.2018 às 14h15 horas.

INTIME-SE o acusado MARLOS LUIZ BARCELOS LIMA.

INTIME-SE a defesa do acusado via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE nos termos deprecado.

Cuiabá, 12 de julho de 2018.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 402652 Nr: 6989-88.2015.811.0042

 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: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314, NPJ/UFMT - OAB:NPJ, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES 

- OAB:4683, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar acompanhando seu filho em consulta médica, resta 

prejudicada a realização da audiência outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334997 Nr: 15822-03.2012.811.0042

 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: APADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h30min.

II. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Cível e Criminal para que 

tomem ciência do ato.

III. Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam 

ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Nos termos do determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC , 

intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, haja 

vista que ambas as partes se encontram patrocinadas pela Defensoria 

Pública. Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do 

mesmo dispositivo legal.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337567 Nr: 19705-55.2012.811.0042

 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: IDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE GALVAO F. DO 

VALE - OAB:MT 10.132, MARILENE GALVÃO FERREIRA DO VALE - 

OAB:10132

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, certifique-se sobre o cumprimento do 

mandado de fls. 115.

II. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

III. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 422832 Nr: 28500-45.2015.811.0042

 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: ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro 

de 2018, às 15h30min.

II. Intime-se via DJe o patrono do autor para que tome ciência do ato.

 III. Após, abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que tome ciência 

do ato.

IV. Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam 

ao ato.

V. Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

VI. Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pela Defensoria 

Pública, conforme determina o inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC. 

Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do mesmo 

dispositivo legal

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333887 Nr: 14496-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOS SANTOS MEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT, JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, MARCEL DE 

MARCHI (ESTAGIÁRIO UNIC) - OAB:19390/E

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341870 Nr: 1711-77.2013.811.0042

 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: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15.141, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, certifique-se sobre o cumprimento do 

mandado de fls. 117.

II. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

III. Quanto à certidão de fl. 118, intime-se via DJE o patrono do requerido 

para manifestação.

IV. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523630 Nr: 15617-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDERSON DAMACENA SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens.

II. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439894 Nr: 16440-06.2016.811.0042

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar acompanhando seu filho em consulta médica, resta 

prejudicada a realização da audiência outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 512659 Nr: 5339-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RCAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o presente feito já foi sentenciado 

(fls. 50/56). Considerando o que dispõe o art. 494 do CPC , ao publicar a 

sentença o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, não sendo, portanto, 

lícito inovar no processo.

 II. Posto isto, deixo de analisar a petição apresentado pela requerente às 

fls. 57/58.

III. Intime-se o patrono da requerente para que tome ciência da referida 

sentença.

IV. Certifique-se se houve o trânsito em julgado da referida sentença.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321651 Nr: 655-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, bem como as certidões de fl. 94/97, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Criminal para manifestação.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347107 Nr: 7756-97.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE FREITAS - OAB:

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, bem como as certidões de fls. 244 e 246, 

intime-se via DJE o patrono do acusado para que manifeste acerca das 

referidas certidões negativas.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 478357 Nr: 18192-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788, Ioni Ferreira Castro - OAB:4298-B

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão de fl. 86 e considerando o art. 1.198 da CNGC 

do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe que a realização de audiências 

cíveis e criminais de réus soltos não poderão ultrapassar 180 dias da data 

da sua designação, postergo a designação de novo ato.

II. Volvam-me os autos conclusos no mês de Novembro/2018 para 

redesignação do ato, conforme disponibilidade na pauta de audiências em 

conformidade com a norma acima citada.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429702 Nr: 5244-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:16786/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão de fl. 150, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 29347-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRLDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, Rodrigo Faria 

Gardin - OAB:8849

 Vistos etc.

 I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de agosto de 2018, às 15h30min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono constituído pelo acusado para que tome 

ciência da audiência.

III. Expeça-se mandado para intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Considerando tratar-se de processo que possui prioridade em sua 

tramitação, por ser a vítima pessoa idosa, determino maior celeridade no 

cumprimento da deliberação retro, em atendimento ao determinado pela 

Corregedora Geral da Justiça, no Ofício 02/2018-DAPI – CGJ/DAPI.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 12016-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIGUEIREDO DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 386 de 606



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz de França Dias - 

OAB:16.408

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência para o dia 04 de 

setembro de 2018 às 15h00min para interrogatório do réu.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

III. Expeça-se mandado de intimação do réu para que compareça ao ato.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 448189 Nr: 25165-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMESIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343178 Nr: 3238-64.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN CLEBER LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:14688

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro e a não devolução do mandado de fl. 140, 

certifique a gestora desta vara se o mandado supracitado foi devidamente 

cumprido.

II. Sendo negativa a certidão, intime-se o meirinho para que proceda a 

devolução do mandado devidamente cumprido em 48 horas e informe, por 

certidão, o motivo do atraso.

III. Procedida a devolução do mandado, volvam-me os autos conclusos 

para deliberações.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436601 Nr: 12916-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO CAZONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT, IGOR JUNIOR BRUN - OAB:9097/MT

 Impulsiono os presentes autos com a finalidad de intimar o réu, por meio 

do seu advogado, via DJE, para comparecer a audiência designada para o 

dia 29/11/2018, às 15:00hs a ser realizada na sede deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 531895 Nr: 23663-39.2018.811.0042

 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: BBB, BBB, AEDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23663-39.2018.8.11.0042.

I – Designo o dia 18.9.2018, às 14:20 horas, para audiência de 

conciliação/mediação.

II – Intime a parte autora e efetive a citação do réu, conforme prevê o 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 381644 Nr: 23432-51.2014.811.0042

 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

 PARTE AUTORA: FATB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA 

- OAB:12325, Ligimari Guelsi - OAB:12582, Patricia Leda Vicari - 

OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915, HELOISA FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/MT

 Autos n. 23432-51.2014.8.11.0042.

I – O acordo efetivado entre as partes deve ser homologado, com 

exceção da cláusula relativa a extinção dos autos n. 

1073-42.2017.8.11.0062, pois não é da competência deste juízo.

Posto isso, homologo o acordo, conforme autoriza o artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

II – Certificado o trânsito em julgado efetive o arquivamento.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 532191 Nr: 23933-63.2018.811.0042

 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: EDIR SEBASTIÃO MAGALHÃES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN DE SOUZA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3933-63.2018.8.11.0042.

I – Designo o dia 18.9.2018, às 13:20 horas, para audiência de 

conciliação/mediação.

II – Intime a parte autora e efetive a citação da ré, conforme prevê o artigo 

334 do Código de Processo Civil.

III – Int.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 531096 Nr: 22870-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 22870-03.2018.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

II – Como medida prévia a análise do pedido de guarda determino a 

realização de estudo psicossocial, a ser realizado no prazo de 30 dias.
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III – Designo o dia 11.9.2018, às 13:20 horas, para audiência de 

conciliação/mediação.

IV – Intime a parte autora e efetive a citação da ré, conforme prevê o 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

V – Int.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 522561 Nr: 14599-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFMS, MMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, 

por intermédio do seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos 

acerca da petição de fls.25/31, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377736 Nr: 19242-45.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará participando do “Curso de 

Formação Inicial – Módulo I”, em Campo Grande/MS, nos dias 5 e 6 de 

Setembro de 2017, devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a 

audiência designada para este período.

 II. Em atendimento ao art. 1.198 da CNGC do Estado de Mato Grosso, o 

qual dispõe que a realização de audiências cíveis e criminais de réus 

soltos não poderá ultrapassar 180 dias da data da sua designação 

postergo a designação do ato.

III. Volvam-me os autos conclusos no mês de JANEIRO/2018 para 

redesignação do ato.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108301 Nr: 567-29.2018.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHLeB, BRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Moraes - 

OAB:11.059 MT, Ruth Aiardes-OAB/MT 15463 - OAB:15463

 Vistos etc..,

I – Intimem-se os advogados João Batista de Moraes OAB/MT, 11059 e 

Dra. Ruth Aiardes OAB/MT 15463, para que no prazo de 48h00, 

regularizem a representação processual, juntando Procuração aos autos, 

sob pena de desentranhamento da Contestação de fls. 15/17, e 

decretação da revelia.

II – Com ou sem a juntada da Procuração voltem-me conclusos.

III – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103641 Nr: 1110-66.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, NEGdS, LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO pedido da Defensoria Pública de fls. 198/198-v, para continuidade 

do tratamento Home Care, em favor da criança Nicolas Ezequiel Gomes da 

Silva, e determino:

1) Proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, sendo 50% na conta do 

Município de Cuiabá junto ao Banco do Brasil, conta corrente 60025-3, 

Agência 3834-2 CNPJ n.º 03.533.064/0001-46 e 50% na conta Estado de 

Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco 

do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, para pagamento dos serviços de Home 

Care, conforme relatórios de atendimentos apresentados às folhas 195, 

203 e 214;

2) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser 

imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil 

S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio;

3) Após, venham-me conclusos para expedição de Alvará.

4) Intime-se a empresa Qualy Care por telefone e/ou e-mail que deverá 

apresentar a prestação de contas de forma individualizada do atendimento 

da criança, devendo fazê-lo mensalmente; Realizado o pagamento do 

atendimento a criança, deverá aportar aos autos Nota Fiscal.

5) Intime-se a Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do 

Município, mediante carga dos autos, para que tomem ciência desta 

decisão;

6) Após, dê-se vistas a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94572 Nr: 3078-05.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3078-05.2015.811.0063, Protocolo 94572, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110582 Nr: 2459-70.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DMD, 

SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2459-70.2018.811.0063, Protocolo 110582, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 2179-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KNDS, 

HAENDS, MVNDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Leite Paredes - 

OAB:13.474
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Leite Paredes - 

OAB:13.474

 CERTIDÃO.

Tendo em vista que a Dra. Gleide encontra-se realizando curso na Escola 

Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso - Esmagis, a audiência 

designada para hoje não irá se realizar.

Assim, fica a presente audiência redesignada para o dia 06/09/2018 às 

15h00.

Os presentes saem cientes e intimados da nova data para realização da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96429 Nr: 541-02.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSN, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Campos de 

Paula - OAB:7561, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 defiro parcialmente o pedido de fls. 210/214, determino que:a) Intime-se a 

empresa Medtronic Comercial Ltda, para que devolva no prazo de 48h00, 

o valor de R$ 2.739,00, posto que foi lhe emitido Alvará às fls. 204, no 

importe de R$ 20.550,00, todavia apresentou Nota Fiscal às fls. 209, em 

valor inferior, no importe de R$ 17.811,00.b) Com a restituição do valor, 

vincule-se a este processo.c) Em seguida, em atenção ao Provimento n° 

68/2018 do CNJ, intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso com o 

envio dos autos em carga a PGE, para que tenha ciência que o 

adolescente necessita realizar o exame de PET-CT, e providencie no 

prazo de 10(dez) dias.d) Após, certifique-se, se houve impugnação ou 

recurso desta decisão.e) Não tendo sido interposta impugnação ou 

recurso, intime-se o advogado constituído para que traga aos autos 

orçamento atualizado de três fornecedores, com a juntada dos 

orçamentos, verifique o Gestor qual foi o de menor valor, ato contínuo 

deverá ser utilizado o valor da restituição pela empresa Medtronic para 

aquisição dos insumos, portanto, proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, 

na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, 

vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, do valor restante, para 

aquisição dos insumos:•Cateter – Paradigm,•Reservoir Paradigm,•Enlite 

Sensores, suficiente para um mês de tratamento.f) Assim que efetivado o 

bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para 

a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a 

aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o 

comando do bloqueio;g) Após, venham-me conclusos para expedição de 

Alvará;h) Com a liberação do alvará, comunique-se a empresa que 

forneceu o menor orçamento, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

proceda a entrega dos insumos no cartório da Primeira Vara, juntamente 

com a Nota Fiscal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 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:

 a) Em atenção ao Provimento n° 68/2018 do CNJ, intime-se o Requerido 

Município de Cuiabá com o envio dos autos em carga a PGM, para que 

tenha ciência que o adolescente necessita realizar o exame de PET-CT, e 

providencie no prazo de 10(dez) dias.b) Após, certifique-se, se houve 

impugnação ou recurso desta decisão.c) Não tendo sido interposta 

impugnação ou recurso, intime-se o advogado constituído para que traga 

aos autos orçamento atualizado de três fornecedores, com a juntada dos 

orçamentos, verifique o Gestor qual foi o de menor valor, proceda-se ao 

bloqueio via BACENJUD, na conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco 

do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, para aquisição, 

para aquisição dos insumos:•Leite Afamino 400g, suficiente para dois 

meses de tratamento.d) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, 

deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT 

(Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique 

vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;e) 

Após, venham-me conclusos para expedição de Alvará;f) Com a liberação 

do alvará, comunique-se a empresa que forneceu o menor orçamento, 

para que no prazo de 05(cinco) dias, proceda a entrega do suplemente 

alimentar no cartório da Primeira Vara, juntamente com a Nota Fiscal.g) 

Com a entrega do suplemento alimentar, intime-se a responsável pela 

criança para que retire-o mediante termo de recebimento, devendo ainda 

ser comunicada que havendo necessidade de continuidade do tratamento 

deverá cumprir com o disposto no Provimento 2/2015 CGJ, Art. 11 , e, no 

prazo de 10(dez) dias, apresentando aos autos novos relatórios médicos 

constando o CID e o tratamento, consigno que os referidos relatórios 

deverão ser apresentados a cada 06(seis) meses.h) Bem como deverá 

ser informado se realizou o cadastro junto a Farmácia Judicial do 

Requerido, juntando comprovante de que realizou a atualização junto a 

Farmácia Judicial Municipal.i) Publique-se para ciência do advogado 

constituído.j) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94243 Nr: 2810-48.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MEdAR, MAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tathyane Garcia da Matta - 

OAB:18.862

 Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e Extingo 

o Processo Com Julgamento do Mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:4.1 Confirmar a decisão liminar que suspendeu o poder familiar do 

genitor Gesse Souza Oliveira, em relação ao filho M. A. de O., e manter a 

referida suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação 

da presente sentença, nos termos do art. 1.637 do CC, e dos artigos 22 e 

24 do ECA;4.2 Mantenho a guarda do adolescente M. A. de O.., em favor 

da genitora Maria Eunice de Amorim, nos termos do art. 33 do ECA, 

tornando-a permanente;4.3 Expeça-se o termo de guarda permanente;4.4 

Aplico ao adolescente M. A. de O., a Medida de Proteção prevista no artigo 

101, inciso IV, do ECA, razão pela qual determino a inclusão em serviços e 

programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 

família. Oficie-se ao CREAS e CRAS para a devida inclusão e 

acompanhamento;4.5 Homologo o Acordo de fls. 97, fixando o valor de 

R$300,00 (Trezentos reais) a título de pensão alimentícia, devendo o 

genitor realizar o depósito todo dia 10 do mês na conta da genitora; 4.5 

Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de 

nascimento;4.6 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, 

do ECA;4.7 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.4.8 Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo e as baixas 

necessárias.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 120687 Nr: 1777-55.2017.811.0062

 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: O Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uracay Alonso Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sayara de Oliveira Borges - 

OAB:22453

 Visto.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, à ser realizada no dia 

14.08.2018, às 15 horas.

INTIMEM-SE todos.
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CIÊNCIA ao MP.

 Às providências. CUMPRA-SE.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-38.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (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 DESPACHO Processo: 

1000621-38.2016.8.11.0001. REQUERENTE: RAFAEL MACHADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O 

processo encontra-se com acordão transitado em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000158-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDINO JOSE ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:04/10/2018, Hora: 09:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Diante 

disso, não se CONHECE dos embargos. INDEFERE-SE o pedido de 

reconsideração, ante a falta de supedâneo legal. Designe-se nova 

audiência de conciliação e cite-se o requerido, com as advertências 

legais, especialmente para apresentar a documentação de que disponha 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei nº 

12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva. Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000678-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/10/2018 , Hora: 09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Informações no agravo prestadas nesta data. Mantém-se a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a realização da 

sessão de conciliação já designada. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CEZARIA LEAO BRITO (REQUERENTE)

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 Processo: 

1002431-14.2017.8.11.0001. REQUERENTE: LOURDES CEZARIA LEAO 

BRITO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a liminar. O pedido foi 

indeferido no ID 11092198 por não estar presentes os requisitos para a 

concessão da liminar, uma vez que a parte autora está sendo atendida em 

um Centro de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) que já recebe os 

recursos públicos para a aquisição dos medicamentos antineoplásicos. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, notadamente 

diante da ausência de elementos que alterem o quadro fático inicialmente 

delineado quanto à probabilidade do direito. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009776-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009776-71.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA BATISTA PEREIRA RÉU: MT 

SAUDE Vistos, etc. Defere-se o pedido de dilação de prazo de 30 (trinta) 

dias. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001712-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO TADEU SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 04/10/2018, Hora: 08:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-50.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS MARTINS (REQUERENTE)

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 Processo: 

1000077-50.2016.8.11.0001. REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 
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INDEFERE-SE o pedido de intimação pessoal, considerando que se trata de 

ato eminentemente processua e que não depende de providência ou 

informação que somente a parte autora pode realizar ou prestar (art. 186, 

§2º, CPC/2015). Intime-se a parte autora para cumprir o despacho de ID. 

11368126, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para apreciação 

do pedido de bloqueio. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002339-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/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 Numero do Processo: 

1002339-36.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: AUGUSTO BOURET ORRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Intime-se o autor 

para se manifestar sobre o teor da petição de id 11798812, no prazo de 

15 dias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR ALCANTARINO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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 Numero do Processo: 

1000639-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO GERALDO DE 

SOUZA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, VITOR 

ALCANTARINO Vistos, etc. Defere-se o pedido de dilação de prazo por 60 

dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES PAIVA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MATTHES OAB - SP76544 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001122-21.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCONDES PAIVA SERRA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Vistos, 

etc. Recebe-se a emenda à inicial de id 13905935. Promova o Senhor 

Gestor a retificação do valor da causa no sistema PJe. Trata-se de 

reclamação a qual foi atribuído valor da causa na importância de R$ 

108.803,04 (cento e oito mil oitocentos e três reais e quatro centavos), 

superior ao limite estabelecido para este juízo (60 salários mínimos). Logo, 

a pretensão da parte autora só pode ser exercida frente a uma das Varas 

da Fazenda Pública. Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão do valor da causa e 

determina-se a remessa para distribuição a uma das varas da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital. Publique-se. Intime-se. GABRIELA CARINA 

KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001159-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COQUEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

LARISSA CAROLINA OLIVEIRA COQUEIRO ALVES OAB - MT18664/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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001159-48.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO COQUEIRO ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial de id 13770557, e DEFERE-SE a substituição no polo 

passivo do Estado de Mato Grosso pelo DETRAN/MT. Promova a 

secretaria a substituição no sistema Pje e cite-se o DETRAN/MT. Cite-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001192-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(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 Numero do Processo: 

1001192-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ARGENTINO SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Intime-se 

o autor para emendar a inicial juntado extrato atualizado de débitos do 

veiculo, de modo a confirmar a quitação de todos os débitos pendentes, 

no prazo de 15 dias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEAO (REQUERENTE)

RUBEMAR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001586-45.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WANESSA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA LEAO, RUBEMAR SOUZA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de reclamatória na qual a parte 

autora pleiteia, em tutela de urgência: “Conceder liminar inaudita altera pars 

initio lit is, suspendendo os efeitos da PORTARIA N. 

07/2018/GAB/SAAB/SEJUDH DE 22 DE MAIO DE 2018 PUBLICADA NO 

DIÁRIO OFICIAL N. 27266, FL. 17 DO DIA 23/05/2018, visando a exclusão 

dos requerentes da composição do Conselho Disciplinar da Cadeia Pública 

de Comodoro - MT, até o julgamento deste ação;”. Os autores afirmam que 

são agentes prisionais e foram nomeados como segundo e terceito 

suplentes de presidente do Conselho Disciplinar da Cadeia Pública de 

Comodoro-MT, mas os mesmos não aceitam tal nomeação. A primeira 
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requerente porque possui formação em Letras e mora em outra cidade o 

que a faria arcar com despesas de locomoção, o segundo porque tem sua 

formação em pedagogia, sem conhecimento técnico juridico e igualmente 

se opõe à decisão administrativa. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária e não exauriente, não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, 

notadamente a verossimilhança da alegação que permita, neste momento, 

reconhecer o direito aos autores, haja vista que não foi apresentada 

nenhum vedação legal à nomeação dos servidores que não possuam 

formação técnica-jurídica à comissão disciplinar, mormente como 

suplentes. Ademais, há que se considerar que os atos da administração 

devem estar pautados pela preservação do interesse público e, não, 

particular. Aquele que opta pela carreira pública assume os ônus e bônus 

decorrentes da função. Quanto à administração de pessoal, é salutar que 

o gestor público tenha alguma mobilidade para melhor aproveitar os 

recursos humanos. Desse modo, estabeleceu-se que, via de regra, a 

lotação de pessoal para a execução dos serviços públicos se identifica 

como ato discricionário. Assim, cabe ao administrador, sempre tendo como 

norte o atendimento ao interesse público, determinar a distribuição dos 

recursos humanos de modo que possa melhor equacionar a mão de obra 

disponível aos objetivos da administração. Além disso, somente após a 

resposta do réu poderá se avaliar se o desempenho da função disciplinar 

depende de algum treinamento específico que não foi disponibilizado aos 

servidores públicos; se o próprio concurso público que as partes 

prestaram para ingresso na carreira não exigiu, com expressa previsão 

no edital, conhecimentos mínimos de direito e constitucional, entre outros 

fatores que serão necessário para se avaliar se há disparidade 

exacerbada do ato administrativo a ponto de violar o princípio da 

razoabilidade, cujo melindre há que ser avaliado de acordo com todas as 

circunstâncias objetivas do caso concreto e a motivação do ato 

administrativo. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. Audiência de conciliação já designada. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALTON ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001577-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EVALTON ROCHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO proposta em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO na qual a parte autora requer “Em caráter 

liminar - art. 300 - tutela de urgência, a concessão dos efeitos da 

antecipação de tutela, no sentido de suspender imediatamente todos os 

efe i tos or iundos do Auto de In f ração de Trâns i to : 

SINFRA-111200-SIN0015317-5169/01 (DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE 

ÁLCOOL, com vencimento em data de: 07/12/2015 no valor de R$ 

1.915,38), bem como sua exigibilidade, oficiando-se o Departamento de 

Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, acerca do feito; Até porque 

Enunciado nº. 10 da Primeira Câmara Cível do TJMT diz que: ”Constitui 

ilegalidade condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento 

da multa para a qual não houve notificação do infrator.”;”. Aduz, em 

síntese, que “No dia 22/08/2015, por volta das 20:24 horas, na altura do 

Km 16 da Rodovia MT-251, acesso ao Rio Claro, o ora autor fora 

injustamente autuado pela Autoridade de Trânsito(...)” incurso no art. 165 

do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância 

psicoativa. Aponta que se submeteu ao teste do etilometro que acusou 

0.11 mg/l . Aponta que informou à autoridade policial ter ingerido bebida 

alcoólica um tempo antes, pois dividiu com sua esposa uma lata de cerveja 

de 350 ml. Afirma que o aparelho usado para medir a quantidade de álcool 

não estava em bom funcionamento, embora tenha admitido que fez uso de 

pequena quantidade de bebida, o aparelho mediu disforme o que o faz 

presumir que certamente o aparelho etilômetro estava defeituoso ou talvez 

descalibrado no momento do teste”. Informa que apresentou recurso 

administrativo, o qual não foi provido e em prazo extrapolado para 

julgamento. Assevera que não houve a expedição de CRLV e o automóvel 

autuado, o requerente usa-o como ferramenta do bem estar e transporte 

de toda a sua família, servindo para levar seus 3 (três) filhos menores 

para a Escola, os quais estudam em turnos diferenciados(...) Acontece 

que o CRLV do veículo, instrumento do bem estar da família, tinha validade 

até o final do mês de agosto de 2015 e devendo o autor, portanto, portar o 

novo CRLV, atualizado e com validade para os anos seguintes, para poder 

continuar dirigindo e levando seus filhos para a Escola. É o breve relato. O 

art. 3º da Lei 12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Não se identificam os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, mormente a probabilidade do direito. 

Tratando-se de questionamento referente à imposição de penalidade por 

infração de trânsito, vige a presunção de legitimidade dos atos da 

administração, os quais foram reafirmados nas instâncias administrativas. 

No caso dos autos, o questionamento quanto ao mérito se refere ao 

descumprimento de prazo fixado para apreciação do recurso 

administrativo e sua suposta nulidade decorrente de violação ao devido 

processo legal. Institui o Código de Trânsito Brasileiro: Art. 285. O recurso 

previsto no art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a 

penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta 

dias. § 1º O recurso não terá efeito suspensivo. § 2º A autoridade que 

impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez 

dias úteis subseqüentes à sua apresentação, e, se o entender 

intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento. § 3º Se, 

por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo 

previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou 

por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. 

(g.n.) Não consta nos auto que o requerente tenha solicitado a atribuição 

de efeito suspensivo ou de outro modo impulsionado o processo. Assim, 

no que concerne à alegação de extemporaneidade e para a própria 

apreciação de eventual “motivo de força maior” que justifique a alegada 

demora, imprescindível facultar-se o contraditório de modo que só após a 

resposta do réu se terá acesso aos elementos que permitirão apreciar em 

ampla cognição se há razões que justificam a autuação administrativa. 

Nesse contexto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 246, DE 18 DE JULHO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões , Cláudia Beatriz 

Schmidt, por intermédio do Ofício nº 023-2018-Gab. datado de 17.07.2018, 

resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhora Gabriele Cervigni Martins, matrícula nº 

31249 portadora da Cédula de Identidade RG - 509067232 SSP- SP, 

cadastrada no CPF 401.844.548-24, para exercer o cargo de Assessora 

de Gabinete I, a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 245, DE 18 DE JULHO DE 201 8
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FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões , Cláudia Beatriz 

Schmidt , por intermédio do Ofício nº 023-2018-Gab. datado de 

17.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Vanessa Alves dos Santos Dalberto, 

matrícula nº 27059 portador a da Cédula de Identidade RG - 17918251 

SSP- MT, cadastrada no CPF 032.646.821-84, para exercer o cargo de 

Assessora Técnica Jurídica, a partir da data da assinatura do termo de 

posse e entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004333-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA COSTA SANTOS FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FRANCA MONTORO OAB - MT20871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004333-59/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Marileide da Costa Santos Freitas. Réu: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. MARILEIDE DA COSTA SANTOS 

FREITAS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me 

os autos conclusos. Aduz a autora em sua exordial que é consumidora de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/190240-2; que, a ré 

imputa-lhe débito no importe de R$4.980,69 (quatro mil, novecentos e 

oitenta reais e sessenta e nove centavos), correspondendo o valor a 

recuperação de consumo (fatura eventual), conforme documentos de 

(fls.26/28 – correspondência ID 13674822). Ademais, não comprovara nos 

autos que se encontra adimplente com as demais faturas regulares. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais), nos termos do item ‘a’ de (fl.08 – correspondência ID 

13674678, fl.07). D E C I D O: Considerando o documento de (fl.22 – 

correspondência ID 13674806, fl.02), hei por bem em deferir os benefícios 

da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação proposta pela 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. O fumus boni juris reside, dessa forma, 

na cobrança perpetrada a título recuperação de consumo conforme 

alegado pela parte autora (fls.26/28 – correspondência ID 13674822), 

enquanto que o periculum in mora está fundado no dano (eventual 

suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a 

empresa ré restabeleça, imediatamente, o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº6/190240-2; que, a ré imputa-lhe débito no 

importe de R$4.980,69 (quatro mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e 

nove centavos), correspondendo o valor a recuperação de consumo 

(fatura eventual), conforme documentos de (fls.26/28 – correspondência 

ID 13674822), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono 

o cumprimento da tutela provisória de urgência à juntada nos autos do 

comprovante de quitação anual (últimos doze meses – período 

compreendido entre junho/2017 a junho/2018) correspondente à Unidade 

Consumidora nº6/190240-2, no prazo de (15) quinze dias. De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (fl.09 

– correspondência ID 13674679, fl.08), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 26 de setembro de 2018, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, 
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observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 15 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

ELISANGELA GONCALVES COSTA (RÉU)

Outros Interessados:

ELISANGELA GONCALVES COSTA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001345-02/2017 Ação: Declaratória de Nulidade de Escritura Pública 

Autora: Maria Ferreira dos Santos. Réus: Adilson Aparecido Ferreira dos 

Santos e Outra Vistos, etc. Considerando o termo de conciliação acostado 

aos autos à (fl.81 – correspondência ID 10447141), bem como, o petitório 

de (fls.84/85 – correspondência ID 13176868), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 2018, às 10:30 

horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 20 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005617-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K V S CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

AGNON CÂNDIDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005617-73/2016 Ação: Cobrança Autora: Franciele dos Reis Machado. 

Réus: Agnon Cândido da Silva e Outra. Vistos, etc. Considerando o termo 

de conciliação acostado aos autos à (fl.40 – correspondência ID 

5854798), bem como, o petitório de (fl.33 – correspondência ID 5805703), 

hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 11:00 horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002211-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYSA PINA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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

 Do advogado da parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informe se tem interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 297121 Nr: 11971-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRO 3 CONST. INCORP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INÊS MECENAS DO 

CARMO - OAB:5.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726712 Nr: 7632-37.2013.811.0003

 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: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA ME, CLAUDIO 

ARAÚJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

quanto ao petitório de fls. 97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718954 Nr: 14431-33.2012.811.0003

 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 ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da requerente, para no preazo legal, 

manifestar-se quanto ao petitório de fls. 98/99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726972 Nr: 7874-93.2013.811.0003

 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: BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, 

JAIROM SANTOS COSTA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 Defiro a prova pericial requerida pela denunciada à lide - Mapfre Seguros 

Gerais S/A -, assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico 

ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente.Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico.Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a cargo da denunciada à lide, a qual deverá efetuar o depósito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Autorizo a senhora gestora a designar dia e 

horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes.Prazo para 

entrega do laudo é de 20 (vinte) dias, e, uma vez aportando aos autos, 

desde já, defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se 

alvará judicial, com as cautelas de estilo.Indefiro o pedido de expedição de 

ofício junto ao DPVAT S/A, uma vez que o documento já se encontra nos 

autos, conforme se pode constatar pelo documento de (fl.341).Defiro a 

prova oral requerida pelas partes.Intime-se o réu Paulo Henrique de 

Oliveira Ferreira, para prestar depoimento pessoal.Designo o dia 25 de 

outubro 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 § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.Intimem-se.Cumpra-se de imediatoRoo-Mt, 13/julho/2018.- Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795144 Nr: 12443-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO, ALESSANDRA 

VEIGA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Ipiranga na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446698 Nr: 1880-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME, VALÉRIA 

APARECIDA BATISTA REZENDE, FABIO CAMILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 401862 Nr: 15367-34.2007.811.0003

 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: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON FLECK DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT/9.993-B, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, preparar, 

instruir e retirar a carta precatória de fl.113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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

 Do advogado da parte autora, para manifestar sobre a defesa de fls. 

133/135, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825553 Nr: 4857-44.2016.811.0003

 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: ANDRESSA SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, ELISIANE MORAES PORTELA - OAB:OAB / MT18698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825316 Nr: 4728-39.2016.811.0003

 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: JOSE HENRIQUE BREDA, JOSE HENRIQUE BREDA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/ RJ 86235

 Intimação do advogado do requerente, para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a certidão de fls. 107, requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004333-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA COSTA SANTOS FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FRANCA MONTORO OAB - MT20871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004333-59/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Marileide da Costa Santos Freitas. Réu: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. MARILEIDE DA COSTA SANTOS 

FREITAS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me 

os autos conclusos. Aduz a autora em sua exordial que é consumidora de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/190240-2; que, a ré 

imputa-lhe débito no importe de R$4.980,69 (quatro mil, novecentos e 

oitenta reais e sessenta e nove centavos), correspondendo o valor a 
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recuperação de consumo (fatura eventual), conforme documentos de 

(fls.26/28 – correspondência ID 13674822). Ademais, não comprovara nos 

autos que se encontra adimplente com as demais faturas regulares. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais), nos termos do item ‘a’ de (fl.08 – correspondência ID 

13674678, fl.07). D E C I D O: Considerando o documento de (fl.22 – 

correspondência ID 13674806, fl.02), hei por bem em deferir os benefícios 

da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação proposta pela 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. O fumus boni juris reside, dessa forma, 

na cobrança perpetrada a título recuperação de consumo conforme 

alegado pela parte autora (fls.26/28 – correspondência ID 13674822), 

enquanto que o periculum in mora está fundado no dano (eventual 

suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a 

empresa ré restabeleça, imediatamente, o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº6/190240-2; que, a ré imputa-lhe débito no 

importe de R$4.980,69 (quatro mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e 

nove centavos), correspondendo o valor a recuperação de consumo 

(fatura eventual), conforme documentos de (fls.26/28 – correspondência 

ID 13674822), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono 

o cumprimento da tutela provisória de urgência à juntada nos autos do 

comprovante de quitação anual (últimos doze meses – período 

compreendido entre junho/2017 a junho/2018) correspondente à Unidade 

Consumidora nº6/190240-2, no prazo de (15) quinze dias. De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (fl.09 

– correspondência ID 13674679, fl.08), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 26 de setembro de 2018, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 15 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEY CLOVALSKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARSTENS CUNZEL (RÉU)

CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS , 19 de julho de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para MANIFESTAR acerca da Carta Precatória devolvida ID 14262490, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito. Processo: 

1003899-41.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 47.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: VALDNEY CLOVALSKY Parte Ré: RÉU: CARLOS 

ANTONIO GOMES DOS SANTOS, EMERSON CARSTENS CUNZEL 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004094-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ELIPHAS LEVI DA COSTA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: processo: 1004094-55.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AUGUSTO 

ELIPHAS LEVI DA COSTA NETO Parte Ré: RÉU: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., BANCO ITAUCARD S/A Senhor(a): AUTOR: AUGUSTO ELIPHAS LEVI 

DA COSTA NETO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, para informar o correto CEP da parte requerida Banco Itaucard 

S/A, vez que na inicial o referido CEP aparece com 09 (nove) dígitos, no 

prazo legal. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004624-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA DO DISJUNTOR - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004624-30.2016.8.11.0003; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BOM JESUS AGROPECUARIA 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: OFICINA DO DISJUNTOR - MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP Senhor(a): REQUERENTE: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de PARTE REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ID 13125013 SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000899-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILON BISPO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cezalpino Mendes Teixeira Júnior (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora da decisão que designou audiência de 

conciliação para o dia 06 de setembro de 2018, às 10h, a seguir transcrita: 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por AILON BISPO 

CARMO em desfavor de CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR, ambos 

devidamente qualificados na exordial. Por meio da decisão de ID 

11897213, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no 

sentido de adequar o pedido ao procedimento comum, por estarem 

ausentes os requisitos da ação monitória, o que foi devidamente cumprido 

no ID 12545992. Desse modo, recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o 

dia 06 de setembro de 2018, às 10h, 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000325-39.2018.8.11.0003

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:

CLEITON LEITE DE SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TONY KLEBER GONSALES OAB - MT13526-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000325-39.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 6.488,09; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: CLEITON LEITE DE SALES Senhores: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 

REQUERIDO: CLEITON LEITE DE SALES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE e REQUERIDO, do inteiro teor da 

sentença ID 14236170 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELITES SIQUEIRA BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003570-58.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDELITES SIQUEIRA BENEVIDES Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): AUTOR: EDELITES 

SIQUEIRA BENEVIDES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da decisão ID 13202115 SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 808612 Nr: 17529-21.2015.811.0003

 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: EMERSON RICARDO ARVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 722283 Nr: 3298-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDE FRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Diante do depósito judicial de parte da quantia devida, DETERMINO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ de levantamento, observando-se os dados 

bancários trazidos na petição retro (fls.177), haja vista que há nos autos 

procuração do peticionário para receber e dar quitação (fls. 24).

À vista da alegada inocorrência do pagamento integral do débito, delibero 

pela aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

remanescente e fixo honorários advocatícios no mesmo percentual em 

face do executado (Banco Bradesco S/A), tudo conforme artigo 526, §2º, 

do CPC/2015.

No mais, intime-se a parte devedora (Banco Bradesco) a depositar em 

Juízo o valor remanescente apontado como devido pelo credor, em 05 

(cinco) dias.

Sem prejuízo dessas providências, junte-se aos autos a petição pendente 

dessa providência, conforme alerta do Sistema Apolo.

Em seguida, manifeste-se o credor no mesmo prazo, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 416052 Nr: 11754-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE GUIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CAIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Vistos etc.

Às fls. 340, a parte exequente reitera o pedido de fls.332/335 e requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos ali 

delineados.

 É certo, por outro lado, que a Lei n. 13.105/2015 - Novo Código de 

Processo Civil - criou um incidente próprio para a hipótese legal de se 

pretender a desconsideração da personalidade jurídica, especificamente 

em seus artigos 133 e seguintes.

De outra banda, o artigo 795, § 4º, do CPC/2015 estabelece que "para a 

desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do 

incidente previsto neste Código".

Pois bem.

Dispõem as normas atinentes ao incidente em questão que o requerimento 

deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos 

para desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 4º, 

CPC/2015).

O artigo 135, por sua vez, estabelece que, instaurado o incidente, o sócio 

ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis em 15 (quinze) dias.

À luz dessas disposições, entendo por bem determinar, como DETERMINO:

1) A intimação do exequente para que, em 10 (dez) dias, caso queira, 

apresente aditamento ao pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica formulado nos autos, adequando-o às normas que agora regem o 

incidente em questão, inclusive com sua regular distribuição em apartado e 

anotações junto ao cartório distribuidor, consoante o CPC/2015; e,

2) A subsequente citaçãoa (s) pessoa(s) ali indicada(s), cuja citação 

requer o autor, a fim de que se manifeste e requeira as provas cabíveis, 

em 15 (quinze) dias.

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724037 Nr: 5028-06.2013.811.0003

 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: ROSELI RITA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BARRETOS DA 

SILVA - OAB:35.607/GO

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro.

Considerando a tentativa frustrada de intimação do perito anteriormente 

nomeado, conforme correspondência devolvida constante às fls. 126-v, 

NOMEIO como perito judicial em substituição o Contador CLAITON PAZZINI 

GOULART, devendo ser intimado na Av: Sagrada família , n° 1261, Bairro 

Vila Aurora, Rondonópolis/MT, fone (66)9965-3282 ou (66)3422-1467.

Cumpra-se, no mais, consoante todas as determinações contidas às fls. 

124.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788909 Nr: 9779-65.2015.811.0003

 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: MAURICIO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MARLENE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19.872/O, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que, devidamente intimado, o réu- 

reconvinte não promoveu o recolhimento das custas, razão pela qual a 

petição inicial deverá ser indeferida, como se demonstrará.

 No caso em epígrafe, o reconvinte não cumpriu determinação judicial para 

emendar a exordial, a fim de comprovar o recolhimento das custas e taxas 

processuais, incorrendo no disposto do art. 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

 Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

Assim, cumprindo com a exigência do art. 317, do novel diploma 

processual civil, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

 Diante do exposto, com base no artigo 321, do CPC/2015, indefiro a 

petição inicial apresentada, ficando EXTINTA a RECONVENÇÃO ajuizada 

neste feito, sem resolução de mérito.

 Sem prejuízo dessa providência, no que tange aos embargos monitórios 

aventados, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, especificando se desejam eventualmente produzir novas 

provas, especificando-as em caso positivo e justificando a finalidade de 

cada uma, sob pena de indeferimento.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436937 Nr: 5605-86.2010.811.0003

 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: ALZINO ARNALDO BURTTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLAB DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos etc.
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Ressai dos autos que o Advogado da parte autora, devidamente intimado 

para conferir prosseguimento no feito consoante determinação constante 

às fls. 349, deixou transcorrer “in albis” o prazo, estando os autos 

indevidamente paralisados há mais de 30 (trinta) dias.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido devidamente intimado, verifica-se que o patrono do 

autor não promoveu o regular andamento do feito, permanecendo o 

processo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias. Assim, é de rigor 

a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, da Lei nº 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).

O art. 485 da referida Lei determina a extinção do processo no seguinte 

caso:

 “(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Condeno o demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono 

do requerido, que fixo em 10% (dez) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC.

 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.: 819106 Nr: 2602-16.2016.811.0003

 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: SILVANIA SOUZA DOS SANTOS, SILVANIA SOUZA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO MORUMBI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 Vistos etc.

Diante da ausência de nota fiscal ou outro documento apto a demonstrar 

que o produto referido na inicial foi adquirido na empresa ré, conforme 

informado pela própria parte autora (ata de audiência de fls. 127), entendo 

que o feito está apto a ser sentenciado, dispensando a produção de prova 

oral.

Assim, considerando que o presente processo envolve interesse de 

incapaz (art. 178 do CPC/15), dê-se vista ao Ministério Público para 

colheita de parecer quanto ao mérito da causa.

Em seguida, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 797483 Nr: 13286-34.2015.811.0003

 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): GILMA REZENDE DUTRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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, apresentando cálc ulo atualizado do débito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824469 Nr: 4414-93.2016.811.0003

 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: ORELINA LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, BANCO 

PANAMERICANO, NILDA BENITES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA PEREZ GOES - 

OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER - 

OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 733736 Nr: 13673-20.2013.811.0003

 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: LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Vistos etc.

Verifica-se que o feito foi devidamente sentenciado às fls. 257/258 com o 

trânsito em julgado certificado às fls.259, encerrando-se, com isso, a 

prestação jurisdicional de primeiro grau, de modo que se afigura inviável 

análise dos pedidos subsequentes, os quais deverão ser postulados em 

demanda própria.

Assim, deve o pedido de Liquidação de Sentença ser distribuído de forma 

autônoma, pelo sistema PJe, quanto à sentença proferida na Ação Civil 

Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a Segunda 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

Desse modo, intime-se o procurador do autor para que tome conhecimento 

do acima narrado.

 A seguir, arquivem-se estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 93376 Nr: 4873-91.1999.811.0003

 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: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT, GLECI DO NASCIMENTO FACCO - OAB:14126/MT

 Vistos etc.

Considerando a notícia do falecimento do requerido ANTONIO LEITE 

ROCHA, bem ainda o pedido de fls. 227, que indica possível representante 

do Espólio, DEFIRO os pedidos do item III de aludida manifestação. 

Intime-se nos termos ali postulados, para que se proceda à regualrização 

do polo passivo da demanda, em 15 (quinze) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740396 Nr: 2238-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTAS E SANTOS LTDA, DELI ROSA 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado no 

endereço declinado às fl.95 para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 
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bens sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de 

multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 

774, inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 823768 Nr: 4230-40.2016.811.0003

 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: VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da ação 

em exame.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 721344 Nr: 2367-54.2013.811.0003

 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: AILOR CARLOS ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIETTE AGUERA TRANJAN - 

OAB:OAB/SP 176.064, MARCELO DOMINGUES RODRIGUES - 

OAB:92566/SP

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 402/404.

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 pela executada.

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.: 429652 Nr: 11752-65.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY JOSE DA SILVA, EURIPEDES JOSÉ 

GUERRA, JOÃO MENDES DA SILVA, TEREZINHA VIEIRA GUERRA, HILDA 

APARECIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 400155 Nr: 13645-62.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI FURLAN FERREIRA, ESPÓLIO DE NERCINO 

LAZARO RODRIGUES, JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BORGES LEAL, LAURA MINHOMI 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON TOLEDO 

BOTELHO - OAB:OAB/PR 25.958, NIVALDO POSSAMAI - OAB:17585/PR

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro. Providencie-se o necessário ao levantamento do 

quantum depositado à fl.295, expedindo-se alvará para depósito na conta 

indicada à fl.297, haja vista que há nos autos procuração do peticionário 

para receber e dar quitação.

No mais, intime-se a parte autora a requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias e, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 349182 Nr: 4510-94.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA DOURADO ME, MARIA 

OLIVEIRA DOURADO, C. ANTONIO ALVES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO PAULA DO 

CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 Vistos etc.

Em face da alegação de impenhorabilidade do bem objeto de constrição, 

suscitada às fls. 129/130, determino seja intimada a parte devedora nesta 

ação de execução a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ser 

condenada por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme artigo 774, 

V, CPC/2015, em 05 (cinco) dias.

Igualmente, intime-se o credor a apontar o débito atualizado em 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 408233 Nr: 3944-43.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL FERREIRA DA SILVA, FLORISBELA DA 

SILVA ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8213

 Vistos etc.

Tendo em vista a questão de fato controversa neste feito, entendo 

necessária a produção de prova oral.

Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 15h, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores.

Na oportunidade, não havendo conciliação com o contestante de fls. 

112/125, serão analisadas as preliminares ali suscitadas
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Sem prejuízo dessa providência, proceda-se à inclusão de IVANILDO 

JOSE FERREIRA, qualificado às fls. 112, no polo passivo da demanda.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 706379 Nr: 1093-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO PEREIRA DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO opôs 

embargos de declaração em face da sentença de fls. 132/133.

A embargante alega que a referida sentença determinou a rescisão 

contratual entre os envolvidos, o que não havia sido pleiteado pela parte e 

que este dispositivo, tal qual lançado, lhe seria prejudicial.

O motivo apresentado foi que, diante da rescisão contratual, o embargante 

ficaria impossibilitado de executar o saldo devedor, pois, estaria assim, 

desconstituída a relação contratual entre as partes, bem como seus 

direitos e obrigações.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

De outro lado, observo que consta da sentença proferida a inexatidão 

alegada, já que este Juízo determinou a rescisão contratual, a qual não foi 

postulada pela parte na inicial e não era, portanto, objeto da demanda 

proposta, o que reclama correção passível de ser efetuada por esta via 

dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, dispõe o art. 1022 do CPC/2015:

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.

Assim sendo, tratando-se de evidente erro material que consistiu em 

julgamento extra petita, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para 

o fim de alterar a parte dispositiva da sentença, que passa a ter a seguinte 

redação:

"Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, tornando definitiva a 

ordem liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio 

e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial. Nesses termos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC/15."

Permanecem intocados os demais termos da sentença proferida.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782878 Nr: 7363-27.2015.811.0003

 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: BIANCA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT

 Vistos etc.

A requerida opôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 

112/113, alegando que houve omissão no aludido decisum, sob a alegação 

de que a sentença não valorou as provas produzidas nos autos, tendo 

assim, cerceado o direito de defesa da autora.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Todavia, não se trata de hipótese que admite a interposição de embargos 

de declaração, porque sequer é alegada omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença de fls. 112/113.

Observe-se que a embargante pleiteia a modificação do decisum, 

alegando que as provas não foram bem analisadas.

Da análise de tais argumentos, observa-se que a embargante objetiva 

atacar o próprio conteúdo da sentença, não indicando eventual omissão, 

obscuridade ou contradição em seu conteúdo, mas suposto erro judiciário, 

que, em existindo, deve ser apontado pelo recurso próprio, que não é 

este.

Nesse sentido, dispõe o art. 1022 do CPC/2015:

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.

Assim sendo, não estamos diante de hipótese em que se admite a 

interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS, mantendo a sentença embargada na íntegra, 

tal como foi lançada.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443424 Nr: 12093-57.2010.811.0003

 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: RENNER VINICIUS DE SOUZA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-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 os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715539 Nr: 10828-49.2012.811.0003

 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: CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO FELICIANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - OAB:7995

 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 requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de embargos de declaração 

de folhas nº 142/144.

 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 
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presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca da certidão de fls.147, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1191-36.1996.811.0003

 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): NEIDE REGINA TABUAS FERREIRA - ME, 

PEDRO AUGUSTO FERREIRA, TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS DANIEL 

FERREIRA CAVALCANTE - OAB:16396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 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, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 774415 Nr: 4073-04.2015.811.0003

 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: SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

BRAZ PELI COMERCIO DE COUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6542-B/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AORIMAR OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:12.928 MS, DOUGLAS MANGINI RUSSO - OAB:269.792 SP

 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 180/193.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 741483 Nr: 2983-92.2014.811.0003

 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: ANGONESE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANKING ADUBO FOLIAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - OAB:16323

 Vistos etc.

Considerando o requerimento da parte no sentido de produção de prova 

oral, de modo a evitar futura alegação de nulidade, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 2018, às 14h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716094 Nr: 11452-98.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA CAMPOS, AGRIMAR CANDIDO 

FERREIRA, ESPÓLIO DE EDER DE SOUZA FERREIRA, MARIA DE SOUZA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 correspondência devolvida de folhas nº 150V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718631 Nr: 14097-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KERINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB/MT9106, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BATISTA GUSMAO - 

OAB:OAB/MT4.062

 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 se 

manifestar acerca do petitório de fls.240/242, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713732 Nr: 8866-88.2012.811.0003

 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: STALO CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717166 Nr: 12583-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/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 acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 103/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 399640 Nr: 13113-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TOMCZYK, ANNEMARIE PFANN 

TOMCZYK, RICARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/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 se 

manifestar acerca do Oficio de fls.163, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 86212 Nr: 21631-82.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTOMFIO COTONIFICIO FIORI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 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 se 

manifestar acerca da certidão de fls.196, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 781850 Nr: 6931-08.2015.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ANTONIO BEDENASKI

 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: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11.843/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718449 Nr: 13912-58.2012.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS pelos fundamentos já 

consignados, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL APRESENTADO 

NA PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, constituindo-se de pleno direito o título 

executivo judicial em relação ao débito apontado na inicial, e determinando 

o prosseguimento do processo na forma prevista em lei, forte no art. 702, 

§ 8°, do CPC/15, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente, pelo INPC, desde a data do vencimento do débito, e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde 

a data da primeira apresentação à instituição financeira, conforme data 

constante do verso de cada cártula em comento.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 814726 Nr: 1111-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RIBAS MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ 

- OAB:OAB/PR 30.890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:OAB/PR 

25.661

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DESACOLHO a 

pretensão do embargante, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, determinando o prosseguimento da execução em apenso em 

todos os seus termos, até a satisfação total do crédito exequendo. 

CONDENO a embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência 

que ora estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712779 Nr: 7862-16.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS pelos fundamentos já 

consignados, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL APRESENTADO 

NA PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, constituindo-se de pleno direito o título 

executivo judicial em relação ao débito apontado na inicial, e determinando 

o prosseguimento do processo na forma prevista em lei, forte no art. 702, 

§ 8°, do CPC/15, no importe de R$ 9.236,92 (nove mil duzentos e trinta e 

seis reais e noventa e dois centavos), valor este atualizado até 

31.05.2012, devendo ser acrescido, a partir daí, dos juros e correção 

monetária contratuais, bem como de eventual multa ali prevista. CONDENO 

a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme já arbitrado às fls. 99 (10% sobre o 

valor do débito).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 744419 Nr: 4605-12.2014.811.0003

 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: BGDS, KGDS, DIVA MARIA DE SOUZA, BGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:OAB/MT15761

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o pedido das 

requerentes, DECLARANDO a inexistência do débito em comento, bem 

como a consequente desobrigação de pagamento do débito em debate na 

inicial, que ensejou a negativação indevida.DETERMINO que a requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da “de cujus” Izabel Cristina de 

Oliveira de Souza Macedo do banco de dados dos órgãos de restrição ao 

crédito, em relação ao apontamento sub judice, sob pena de multa diária, 
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que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. CONDENO a requerida ao pagamento, 

às demandantes, a título de danos morais, do valor de R$ 9000,00 (nove 

mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data pelo 

INPC até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) contados da data do evento danoso (negativação 

indevida).CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Novo CPC[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439631 Nr: 8298-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, 

ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, IVONE PEDROSA CURY MUSSI 

PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:2071/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

Observo, de igual modo, pelo teor da avença entabulada, que os 

acordantes manifestaram estar no aguardo de autorização judicial do 

Juízo de Sucessões para o inventariante transigir em nome do Espólio de 

Ermes Pasqualotto, conforme art. 619, II, CPC/2015 (consoante cláusula 

décima sétima, parágrafo único, da avença em análise, fls. 98).

Pois bem.

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. Ressalvo, todavia, que a validade 

desta avença quanto ao Espólio de Ermes Pasqualotto fica condicionada à 

apresentação da autorização do Juízo das Sucessões competente, ainda 

não apresentada nestes autos, consoante art. 619, II, CPC/2015.

 DETERMINO a penhora do bem imóvel indicado à fl. 97, clausula décima, 

materializando-se por meio de termo.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752893 Nr: 9230-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS FUNADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E ARAUJO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:OAB/SP249.623, Graziella Nascimento Teixeira - OAB:22425/O, 

VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15 e 

art. 924,II do CPC/2015.

Honorários na forma pactuada. Custas pelos executados.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que 

proceda à baixa da penhora de fls.117.

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.: 763680 Nr: 15215-39.2014.811.0003

 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: GERALDA SUTERIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Honorários na forma pactuada.

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/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.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 381633 Nr: 9853-37.2006.811.0003

 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: OZORIO JOSE SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E 

EMPRESARIAL DE RONDONOPOLIS ACIR, MARA LUCIA BERTULUCCI 

CAMILO, EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA, MARIENE DE ABREU 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SILVA QUEIROZ - 

OAB:3571/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Honorários na forma pactuada.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/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.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812615 Nr: 366-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que, em consulta ao sistema Apolo nesta data, verifiquei 

que a ação de execução código 812601 foi extinta em razão do acordo 

firmado entre o executado e o credor daquele feito, indefiro o pedido de 

penhora no rosto dos autos postulado às fls. 73-verso.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito 

quanto aos atos de expropriação em relação ao imóvel penhorado e 

avaliado às fls. 78/83.

No mais, proceda-se à juntada dos documentos pendentes desta 

providência neste feito, conforme alerta do Sistema Apolo.

Cumpra-se, impulsionando o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710275 Nr: 5234-54.2012.811.0003

 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: SILVANO VITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-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 os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 741456 Nr: 2959-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENEIVA DE CASTRO BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 84/89.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448282 Nr: 3461-08.2011.811.0003

 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: JOSÉ GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA (POSTO MARAJÓ), VICENTE BANDEIRA (POSTO BANDEIRA), 

POSTO INDAIÁ, DJ JOTAS MODAS, COMERCIAL ALTO ARAGUAIA 

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA, MOBILAR SANCLERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOURENÇO DE 

OLIVEIRA - OAB:23752/GO, Clayton César da Silva - OAB:20105-GO, 

ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - OAB:23752/GO, KISLEU GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:21666/GO, NOÉ GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:22569/GO

 Vistos etc.

Considerando que parte autora não havia sido intimada pessoalmente para 

comparecer ao ato, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 

de setembro de 2018, às 16h30min.

Intime-se pessoalmente o demandante, conforme postulado às fls. 229.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 381384 Nr: 9625-62.2006.811.0003

 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: COODETEC COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRICOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818, DIRCE I. F. DE CAMARGO - OAB:PR/33799, DOUGLAS 

RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - OAB:8992-B/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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 518/540.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 66944 Nr: 2141-74.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVAL FABRIS, ANTONIO ALARICO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/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 
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presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para que 

indique novos bens penhoráveis dos devedores, sob pena de suspensão 

do processo, conforme r. decisão de fls.93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 741418 Nr: 2939-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA MARIN 

DALFORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

 Vistos etc. INDEFIRO o pedido de redesignação do ato, haja vista que a 

parte embargada sequer respondeu aos termos dos embargos aforados, 

não havendo qualquer procuração da ré juntada a este feito. Assim, 

CANCELO A OPORTUNIDADE DE CONCILIAÇÃO. No mais, vislumbro a 

necessidade de consulta aos autos da ação executiva código 346488 

para julgamento do processo em exame, à luz dos argumentos contidos na 

exordial. Desse modo, permaneçam conclusos para imediato julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 274003 Nr: 5659-04.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GUILHERME WURMEISTER, ESPOLIO DE 

ADAIR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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 se 

manifestar acerca do ofício de fls.293/294, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799002 Nr: 13911-68.2015.811.0003

 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: ELIANE MARINHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 58/62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 733646 Nr: 13599-63.2013.811.0003

 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: DEVCOT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SADY AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO LACERDA DE 

BARROS - OAB:77.581/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Vistos etc. DEFIRO o pedido dos litigantes, redesignando o ato para o dia 

19 de julho de 2018 (amanhã), às 10h. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 784201 Nr: 7833-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KAZUKI YANO, MITUE YANO, 

MITUE YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZORTEA ANTUNES - 

OAB:17001

 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 

acerca da Correspondência Devolvida de fls. 61 requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 730668 Nr: 11230-96.2013.811.0003

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, COOPERSERRA 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, CAMILA STOFELES CECON SANTANA - 

OAB:OAB/MT 16.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - OAB:232.070/SP, 

GABRIEL GAETA - OAB:, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória interposta por GUIMARÃES 

AGRÍCOLA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de 

ALEXANDRE AUGUSTIN, com qualificação nos autos e, COOPERSERRA 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, pessoa jurídica 

de direito privado, todos qualificados na inicial. Alega a Requerente ser 

credora dos requeridos no montante total de R$ 74.989,87 (setenta e 

quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), 

valor este original do cheque que consta nos autos nas fls. 19. 

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios, 

suscitando ilegitimidade passiva do requerido ALEXANDRE AUGUSTIN por 

não ser emitente da cártula acostada na inicial, bem ainda a invalidade do 

título. Os embargos foram impugnados. Instados a especificar provas que 

desejassem produzir, a parte autora arrolou testemunhas e os 

demandados quedaram inertes. Neste ato, não houve conciliação e a 

demandante desistiu da produção de prova oral. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e Decido. De início, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade 

passiva levantada em relação ao requerido ALEXANDRE AUGUSTIN, haja 

vista que este não é emitente do título acostado às fls. 19, que dá suporte 

à ação monitória ora ajuizada. Não se trata, de outro lado, de conta 

conjunta entre a co-demandada e aludido réu, de modo que se afigura 

descabida a sua inserção no polo passivo da ação monitória. Nesse 

sentido: “EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. 

CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CHEQUE 

PRESCRITO. TÍTULO NOMINAL À ORDEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

AUTONOMIA E CARTULARIDADE. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 408284 Nr: 3973-93.2008.811.0003

 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: A C DA SILVA IMPORTACAO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS 

DE PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 
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OAB:SP/154.694, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A, RODRIGO MISCHIATTI 

- OAB:7568-B/MT

 Vistos etc. Compulsando detidamente os autos ora em exame, observo 

que a medida liminar a priori deferida neste feito foi revogada em sede 

recursal diante de acordo entabulado entre a parte autora e a ré 

Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (à época Visanet, 

atualmente Cielo S/A), consoante fls. 80/83, 333/335 e 361/365. Observo 

ainda que o Banco do Brasil S/A efetuou o pagamento do valor deferido 

liminarmente (fls. 303/305) e que a demandada VISANET COMPANHIA 

BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO ajuizou reconvenção por 

entender que a parte autora a demandou por dívida já paga (fls. 337/342). 

A reconvenção não foi contestada (fls. 366). No mais, a parte autora 

constituiu novo procurador às fls. 355, em 15 de outubro de 2008, tendo 

sido esta a última manifestação do requerente nos autos (datada de quase 

10 (dez) anos atrás, sem qualquer novo comparecimento em audiência, 

inclusive nesta (fls. 380 e esta). Assim sendo, verifico que, a par do 

evidente abandono processual da causa pelo autor, este teria recebido o 

valor perseguido judicialmente por meio desta demanda, consoante acordo 

efetuado com a ré Visanet (atual Cielo S/A). Antes de julgar o feito, 

todavia, determino a manifestação da reconvinte (atual Cielo S/A), a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o interesse processual na 

reconvenção ajuizada (já que o procurador presente ao ato não possui 

poderes para tal manifestação, segundo informou nesta oportunidade). 

Certifique-se, ainda, se há valores depositados nos autos em exame, à luz 

da manifestação e comprovante de fls. 303/305. A seguir, imediatamente 

conclusos para SENTENÇA. Cumpra-se com MÁXIMA URGÊNCIA, 

OBSERVANDO QUE SE TRATA DE PROCESSO INCLUÍDO NA META 

02/CNJ, CUJO JULGAMENTO DEMANDA PRIORIDADE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 405151 Nr: 893-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUCIO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS, PATRICIA VAZ VILELA - OAB:MS/10601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 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 da r. Decisão 

de fls. 136/137, vez que a intimação saiu em nome de outro patrono que 

não o da intimação exclusiva de fls. 135v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 722283 Nr: 3298-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDE FRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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 segunda requerida, o Dr. 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 14.992-A, da r. 

Decisão de fls. 178, vez que, não obstante o pedido de intimação 

exclusiva de fls. 171, constatei que este não estava cadastrado no 

Sistema Apolo para as intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 796240 Nr: 12868-96.2015.811.0003

 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: SINOBALDO DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-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 a procuradora da parte autora para 

APRESENTAR aos autos procuração com poderes específicos para 

receber ou levantar valores penhorados nestes autos, para fins de 

cumprimento integral da r. Sentença de fls. 95/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 783218 Nr: 7473-26.2015.811.0003

 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: THAIS CAROLINE PINHEIRO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FRANCISCO FERREIRA, ZEONETE DA 

SILVA PATENE, JONAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 92, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740461 Nr: 2289-26.2014.811.0003

 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: LEONILDA FRANÇON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, MILTON XAVIER DOS SANTOS, JOSE CRISPIM DA SILVA, TARSIS 

NAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte Autora para comparecer em Cartório 

a fim de retirar a Carta Precatória e providenciar a devida distribuição da 

mesma junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 825542 Nr: 4850-52.2016.811.0003

 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: ANA MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOYSES NAVES JUNIOR

 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: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls. 181 requerendo o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 791656 Nr: 10938-43.2015.811.0003
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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: TERESA PERPETUA DE CARVALHO, FRANCISCO 

LIBANIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENON SOARES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922, 

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - OAB:21027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 801978 Nr: 15188-22.2015.811.0003

 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: EDIVAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 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 requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

174/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777359 Nr: 5200-74.2015.811.0003

 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: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON - 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANE MARA MAFFISSONI - 

OAB:14832/GO, HIGOR A. MENDONÇA FERREIRA - OAB:33.364-GO, 

Julyanna Vieira Leão Cabral - OAB:GO/21.409, Lydiane Furquim 

Ataides - OAB:GO/34.055, REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA - 

OAB:21.322-GO, RICARDO DE PAIVA LEÃO - OAB:15623-GO

 INTIMAÇÃO do procurador da parte Autora para comparecer em Cartório 

a fim de retirar a Carta Precatória e providenciar a devida distribuição da 

mesma junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 811026 Nr: 18240-26.2015.811.0003

 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: JEANDRO FERREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSUL - TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 

LTDA, ANTONIO ALBERTO MARQUES AQUINO, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/mt, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MT8506A

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes requerida do despacho que 

redesignou audiência para inquirição da testemunha Elcio Lima Lucena 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 13h30min, conforme a seguir 

transcrito: "Vistos etc.Diante da ausência justificada desta magistrada na 

data para qual foi designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 13h30min. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752344 Nr: 8940-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para efetuar o depósito das 

diligências do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de penhora 

e avaliação a ser expedido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 277583 Nr: 1393-37.2001.811.0003

 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): JOSE CARLOS MARTELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /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 requerer 

o que entender de direito em 05(cinco) dias, consoante r. decisão de 

fls.435.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 402939 Nr: 16445-63.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para comparecer em 

Cartório a fim de retirar a Carta Precatória e providenciar a devida 

distribuição da mesma junto ao Juízo Deprecado de Rosário Oeste - MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010072-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA SANTIN (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010072-47.2017.8.11.0003. 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO RÉU: MARILUCIA SANTIN 

Vistos etc. Por meio da petição de ID 14252591, a parte autora requer seja 

determinada a citação por hora certa da requerida, ante a sua flagrante 

ocultação e negativa de seus filhos em fornecer o endereço da ré. Demais 

disso, requer seja determinado que ocupantes do imóvel sub judice, filhos 

da demandada, desocupem o local imediatamente, em razão do decurso 

do prazo de sessenta dias da citação de Rodrigo Santin. Analisando os 
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autos, observo que o documento acostado ao ID 14252598 comprova que 

a demandada esteve neste Município e Comarca em 16.07.2018, data de 

umas das diligências negativas realizadas pelo Oficial de Justiça, 

conforme certificado no ID 14252598. Demais disso, o áudio anexado ao ID 

14252621 demonstra que a demandada não se esteve internada no 

Hospital do Câncer de Cuiabá na data informada por seu filho ao Oficial de 

Justiça. Outrossim, as certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça, 

acostadas aos IDs 11454842, 12079573 e 14211095, corroboram as 

informações trazidas pelo demandante, no sentido de que a ré tem 

conhecimento da presente demanda e está se ocultando da citação com 

auxílio de seus filhos, possuidores do imóvel em questão, a fim de evitar o 

cumprimento da liminar concedida por este juízo nas decisões de ID 

11325362 e ID 11813153. No caso tem exame, diante das inúmeras 

certidões e documentos acostados aos autos, verifico que restou 

evidenciada a ocultação da citanda, razão pela qual DETERMINO que se 

proceda à citação de MARILUCIA SANTIN por HORA CERTA, em qualquer 

cientificando-a do conteúdo das decisões de ID 11325362 e ID 11813153, 

nos termos do art. 252 e seguintes do CPC/15, iniciando-se 

IMEDIATAMENTE, a partir de aludida citação, o prazo liminarmente 

conferido, nos termos da lei vigente, para desocupação do imóvel em 

referência. Desse modo, se a citanda não estiver presente, o oficial de 

justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a 

citação, ainda que a citando se tenha ocultado em outra Comarca, seção 

ou subseção judiciárias, nos termos do art. 253, §1º, do CPC/15. Conforme 

artigo 253, § 2º, CPC/2015, "a citação com hora certa será efetivada 

mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado 

esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho 

se recusar a receber o mandado." Às providências, nos termos da lei. 

Intimem-se. RONDONÓPOLIS, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005535-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORLANDO PEREIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005535-71.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando os 

autos, determino que o requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005466-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Labib Melhem Hamze (AUTOR)

Anis Melhem Hamze (AUTOR)

Najia El-amar Hamze (AUTOR)

Refaat Naim Charafeddine (AUTOR)

Nazih Melhem Hamze (AUTOR)

Samir Melhem Hamze (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Altamira Ferreira dos Santos (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005466-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime os 

requerentes na pessoa do patrono constituído emendar a inicial, juntando 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel nº. 56.701, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005502-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIANA BARBOSA QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1005502-81.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado e legível da 

negativação de seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005523-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LUCIA FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SOARES DA PENHA 82079471104 (RÉU)

ELIANE DE MATTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005523-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. VALDETI 

LÚCIA FERRARI, devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de ELIANE DE MATOS, SEBASTIÃO SOARES P E 

SEBASTIÇAO SOARES DA PENHA, também qualificados no processo, 

visando receber débito resultante de títulos sem força executiva. Juntou 

os títulos e requer a citação da requerida para pagamento ou oferecimento 

de embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos legais exigidos 

pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos autos são 

títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O débito restou 

inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as características 

de um título de crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que 

esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 

in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O 

artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário 

que a parte possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título 

executivo. Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor 

interesse de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo 

de título. Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado 

monitório cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 

(quinze) dias, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% 

sobre o valor da causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. 

Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, 

independentemente de prévia segurança do Juízo, para discussão da 

dívida. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir 

o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que 

caso alegue que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o 

demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, 

do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para 

responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. P.I. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005429-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI APARECIDA GOMES MAGISTRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005429-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005417-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. SCHROEDER SILOS E SECADORES - ME (RÉU)

HUMBERTO LUIS SCHROEDER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005417-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005419-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO PARMEGANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005419-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

credor na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, juntando 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, 

sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003673-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003673-65.2018.8.11.0003 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. 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, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (RÉU)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005741-56.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a demandante 

juntar cópia legível do recibo de frete nº 182272 (Id. 4523105 pg 01/02), no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005332-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003277-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (RÉU)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ARRUDA SILVEIRA OAB - MG102937 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003277-59.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1. 0 - Defiro o 

pedido de chamamento ao processo da empresa Coop. Agroind. Dos Prod. 

Rurais do Sudoeste Goiano, na forma pleiteada pela 1ª requerida. Cite a 

chamada para, querendo, manifestar-se, devendo ser observada as 

disposições contidas nos artigo 131 do CPC. 2.0 - Com base no princípio 

da primazia do julgamento do mérito e, com o fito de evitar o 

enriquecimento sem causa, determino que a demandante, no prazo de 05 

(cinco) dias, traga o recibo de frete prestado por terceiros referente ao 

DACTE nº 4107, bem como deverá descrever qual trajeto foi percorrido 

nos fretes (DACTE nº 4107 e 4139), que ensejaram na cobrança dos 

pedágios. Vindo as informações, dê-se vista as requeridas para 

manifestação no mesmo prazo supra. Expeça o necessário. Cumpra. 

Intime. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005754-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR OAB - SP161403 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005754-55.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a demandante 

juntar cópia do Vale Pedágio Repom sem a tarja preta, para verificação do 

campo "cliente" (Id. 4523598), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000852-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLITON XAVIER DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000852-59.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12267299 - Pág. 4 e, ante a concordância do credor 

no recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de 

R$ 3.626,56 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 12802011, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. 

Remeta os autos à contadoria judicial para apuração das custas 

processuais conforme condenação imposta na sentença, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. DA S. DE SOUSA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000851-40.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

para informar se houve o cumprimento do acordo informado no Id. 

13176563, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Rondonópolis - 

MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001426-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001426-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de consignação do valor pretendido pela demandante, devidamente 

atualizado, cujo depósito deverá ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito (art. 542, I e parágrafo único do CPC). 

Formalizado o depósito, cite o requerido para levantar o depósito ou 

oferecer contestação (art. 542, do CPC). Comparecendo o requerido e 

concordando com o valor consignado, os honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), e as custas processuais deverão 

ser retidos no ato, descontando do montante a ser levantado (art. 546, 

parágrafo único, do CPC). Em sendo alegada a insuficiência do depósito, 

intime a autora para complementação no prazo de 10 (dez) dias. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (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(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005465-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENONES VELASCO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/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(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002485-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENOIR RODRIGUES - ME (RÉU)

JANDIR RODRIGUES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13741677, R$550,06 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001557-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAYANE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO FELIX DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001557-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. Ao revel, 

citado por edital, nomeio Curador Especial na pessoa de um dos 

Defensores Públicos que oficiam nesta Comarca. Intime. Rondonópolis-MT, 

19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005498-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005498-15.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o acordo constante no 

Id. 12999947, é referente a presente ação de Usucapião, vez que embora 

a petição de acordo tenha sido endereçado a esta Vara, vê-se que o 

número do processo mencionado, qual seja: 1005496-45.2016.8.11.0003 

está em trâmite na 2ª Vara Cível, o qual consta as mesmas partes. Após, 

conclusos. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009431-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILENI OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009431-59.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 
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parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003073-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNIDOS S/C LTDA - EPP (RÉU)

A FORNAZARI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003073-15.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

para manifestação da certidão constante no Id. 14055803, no prazo de 05 

(cinco) dias. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002079-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ROBERTA DA SILVA OAB - MT0006902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE ARAXA LTDA (REQUERIDO)

MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

DAYENE CRISTINA GOULART OAB - MG121964 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002079-84.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DO 

ACORDO FIRMANDO ENTRE A AUTORA E A REQUERIDA GALVÃO 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. GTL TRANSPORTES LTDA já 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS em face de GALVÃO 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, também qualificada no processo. Na 

decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo (Id. 

11836931). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória. Ex positis, homologo o acordo noticiado nos 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas e 

honorários na forma pactuada. 2.0 – DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

COM RELAÇÃO AS REQUERIDAS MASTER FOODS IND. E COMÉRCIO 

LTDA E COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ARAXÁ LTDA. Determino o 

prosseguimento do feito com relação a 2ª e 3ª requeridas. Intime a parte 

autora para querendo, impugnar as contestações das requeridas, no 

prazo legal. Cumpra. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004025-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA JONAS MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA NAYARA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004025-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Defiro 

o pedido de assistência judiciária gratuita. IX – Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003990-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V MARIANO DIAS - ME (REQUERENTE)

VALFRIDO MARIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL AMARAL CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003990-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. A empresa 

autora comparece aos autos e requer o parcelamento do valor das custas 

(Id. 13868100). Assim, considerando que a lei processual permite o 

parcelamento das custas, conforme dispõe o artigo 98, § 6º, do CPC, 

defiro o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas. 

Intime a autora na pessoa da patrona constituída para juntar aos autos o 

comprovante da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290, 

do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006392-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO)

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA LUZ PROENCA FILHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que os confinantes relacionados na petição inicial 

não estão cadastrados no Sistema PJE. Certifico ainda, que em razão de 

ausência de informações, não houve a inclusão desses confinantes, 
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devendo ser regularizado pela parte autora, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005016-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT0013909A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005016-67.2016.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

comparece aos autos e requer o aditamento da inicial para inclusão no 

polo passivo da lide de: Elissandra Ribeiro Silva. Considerando que não 

houve angularização processual, defiro o pedido. Proceda Sra. Gestora a 

inclusão no polo passivo do processo da companheira do requerido. 

Expeça mandado de citação para os requeridos Idelvamar Menezes de 

Araújo e Elissandra Ribeiro Silva, observando o endereço constante no Id. 

12835039. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006022-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MANFRIN LOPES (AUTOR)

AFONSO HENRIQUE DOURADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMAQ LTDA (RÉU)

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CARTA DE INTIMAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO DE 

TERRAS PARTICULARES Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018 Senhor(a) 

Procurador(a) Geral A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Excelência, na qualidade de representante da Fazenda Pública 

Estadual, para manifestar seu interesse ou não, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na presente ação de usucapião de terras particulares (artigo 1.071, 

§3º do Código de Processo Civil), a seguir especificada, processo 

integralmente disponibilizado pelo sistema PJE. NÚMERO DO PROCESSO: 

1006022-75.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA:R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] PARTE AUTORA:AUTOR: AFONSO 

HENRIQUE DOURADO DE SOUZA, NATHALIA MANFRIN LOPES PARTE RÉ: 

RÉU: WALMAQ LTDA, PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME 

Respeitosamente, Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Rio Branco, nº. 2299, Bairro: Guanabara, 

Cidade: Rondonópolis-MT - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006022-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MANFRIN LOPES (AUTOR)

AFONSO HENRIQUE DOURADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMAQ LTDA (RÉU)

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CARTA DE INTIMAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO DE 

TERRAS PARTICULARES Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018 Senhor(a) 

Procurador(a) Geral A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Excelência, na qualidade de representante da Fazenda Pública 

Municipal, para manifestar seu interesse ou não, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na presente ação de usucapião de terras particulares (artigo 1.071, 

§3º do Código de Processo Civil), a seguir especificada, processo 

integralmente disponibilizado pelo sistema PJE. NÚMERO DO PROCESSO: 

1006022-75.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA:R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] PARTE AUTORA:AUTOR: AFONSO 

HENRIQUE DOURADO DE SOUZA, NATHALIA MANFRIN LOPES PARTE RÉ: 

RÉU: WALMAQ LTDA, PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME 

Respeitosamente, Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Rio Branco, nº. 2299, Bairro: Guanabara, 

Cidade: Rondonópolis-MT - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006022-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MANFRIN LOPES (AUTOR)

AFONSO HENRIQUE DOURADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMAQ LTDA (RÉU)

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CARTA DE INTIMAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO DE 

TERRAS PARTICULARES Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018 Senhor(a) 

Procurador(a) Geral A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Excelência, na qualidade de representante da Fazenda Pública 

Federal, para manifestar seu interesse ou não, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na presente ação de usucapião de terras particulares (artigo 1.071, 

§3º do Código de Processo Civil), a seguir especificada, processo 

integralmente disponibilizado pelo sistema PJE. NÚMERO DO PROCESSO: 

1006022-75.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA:R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] PARTE AUTORA:AUTOR: AFONSO 

HENRIQUE DOURADO DE SOUZA, NATHALIA MANFRIN LOPES PARTE RÉ: 

RÉU: WALMAQ LTDA, PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME 

Respeitosamente, Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Rio Branco, nº. 2299, Bairro: Guanabara, 

Cidade: Rondonópolis-MT - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780123 Nr: 6237-39.2015.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 65/67, bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750820 Nr: 8203-71.2014.811.0003

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATORE MACIEL REPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA - 

OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 156. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794544 Nr: 12165-68.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA CRUZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 76. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796359 Nr: 12904-41.2015.811.0003

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIO MATOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 60/62), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 441728 Nr: 10398-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl.178. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813116 Nr: 578-15.2016.811.0003

 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: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

 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

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 114/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711360 Nr: 6367-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELENA BARBOSA DE OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 122, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827068 Nr: 5254-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BERNADINO MENDONÇA JÚNIOR, 

DANIEL FERNANDES DOS REIS, ALBERTO INOCÊNCIO, WENDELL DE 

SOUZA GIROTTO, WAGNER SANTOS, IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BATISTA 

BORGES JUNIOR, para devolução dos autos nº 5254-06.2016.811.0003, 

Protocolo 827068, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820079 Nr: 2968-55.2016.811.0003

 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: RENEE JOSÉ MIRANDA, ELIANE FÁTIMA FLORIDO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS GOULART, ANTONIO JOSE 

MIRANDA, NALDIVIO DE SOUZA FRANCO, ANTONIO GILDO ARAUJO, 

FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAELLY P. 

REZENDE DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

2968-55.2016.811.0003, Protocolo 820079, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735839 Nr: 15323-05.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DERLI DE ANHAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL VEICULOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO SÉRGIO 

CIRILO, para devolução dos autos nº 15323-05.2013.811.0003, Protocolo 

735839, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720181 Nr: 1228-67.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MATTEI, HELENA MATTEI, GILMAR 

ANTONIO MATTEI, SERGIO LUIZ MATTEI, RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA 

MATTEI, GOIACY MOURA PANIAGO, GERSON MATTEI, JAIR MATTEI

 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: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINE CRISTINA 

BERTÉ, para devolução dos autos nº 1228-67.2013.811.0003, Protocolo 

720181, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388551 Nr: 2162-35.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIMAR DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR GUEDES 

AGUIAR - OAB:20217/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO 

ROBERTO PESCE, para devolução dos autos nº 2162-35.2007.811.0003, 

Protocolo 388551, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446978 Nr: 2160-26.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA, FERNANDO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA-EPP, SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:2071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - 

OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO FERRAZ 

DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 2160-26.2011.811.0003, 

Protocolo 446978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709792 Nr: 4732-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A), ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAMELLA TOLEDO 

PROCOPIOU ALENCAR, para devolução dos autos nº 

4732-18.2012.811.0003, Protocolo 709792, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729566 Nr: 10238-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DIOCASSINO JOSÉ TOMÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJAS CARREIRO AGROINDUSTRIAL 

LTDA, ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO, para devolução dos autos nº 10238-38.2013.811.0003, 

Protocolo 729566, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786812 Nr: 8925-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELLES PRESTADORA DE SERVICO DE 

SOFTWARE LTDA, CRISTIAN TELLES DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 8925-71.2015.811.0003, 

Protocolo 786812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278600 Nr: 2322-70.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO, para devolução dos autos nº 2322-70.2001.811.0003, 

Protocolo 278600, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427249 Nr: 9422-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 9422-95.2009.811.0003, 

Protocolo 427249, 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.: 737979 Nr: 687-97.2014.811.0003

 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: REJANE BISOGNIN ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BOTELHO, VANGARDA MT LOGISTICA 

DE TRASNPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, ROSIENE ALVES DE LIMA - OAB:18124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:14.246-MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO 

- OAB:OAB/MT9793, MILENA DE BARROS SILVA - OAB:15.050-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR AS CARTAS 

PRECATÓRIAS EXPEDIDAS À FL. 163/164, BEM COMO, COMPROVAR A 

DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411555 Nr: 7653-86.2008.811.0003

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - 

OAB:86.527-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 253/259), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402457 Nr: 15977-02.2007.811.0003

 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: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLIANO DOS SANTOS TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP/153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 225/226), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763926 Nr: 15304-62.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TEODORO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DO CÁLCULO DE FL. 202/204, PARA 

PAGAMENTO DO DÉBITO NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 13588-93.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADELINA AZOIA DOS SANTOS 

MODESTO, DIMITRIO BUCH ROSA (INVENTARIANTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 388, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776912 Nr: 5022-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, IVANIR GODOI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP CONSTRUÇÕES, JOÃO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 150, 

PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776912 Nr: 5022-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, IVANIR GODOI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP CONSTRUÇÕES, JOÃO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 86, PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713942 Nr: 9093-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 78, PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006392-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO)

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA LUZ PROENCA FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 15 (quinze) DIAS DADOS DO 

PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] 

USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 1006392-54.2017.8.11.0003 

VALOR DA CAUSA: R$ 51.181,14 CITANDO: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 
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os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: lote n.º 03 da quadra 04, vila Poroxo, 

Rondonópolis-MT, registro n.º 23597, área 240,00 m², com os seguintes 

limites e confrontações: frente para Rua João Pereira Matos com distância 

de 12,00m; pelo lado direito com o lote nº 4, posse de Miguel Gonçalves da 

Silva com distância de 20,00 m; pelo lado esquerdo com os lotes 1 de 

Edmundo Alves de Souza, matrícula n.º 4.619; e lote n.º 2 de Almira 

Coelho da Silva, matrícula nº 6.171, com distância total de 20,00 m; e aos 

fundos com o lote n.º 9 de Solange da Silva Oliveira matrícula n.º 8.554 

com distância de 12,00 m. DESPACHO: ID Nº. Processo nº 

1006392-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais, e os 

documentos que instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. II – Cite 

àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em cujo nome está registrado 

o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - Cite os confinantes (que 

possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel lindeiro) e seus cônjuges, 

se casados forem, pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade 

autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada, 

conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do CPC. VI - Expeça edital para ciência 

de terceiros e eventuais interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 259, I e §4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por 

carta com AR, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado 

e do Município, para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o 

§3º, art. 1071, do CPC. V – Expeça o necessário. Cumpra. Eu,THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. Rondonópolis - MT,19 de julho de 2018 

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006022-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MANFRIN LOPES (AUTOR)

AFONSO HENRIQUE DOURADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMAQ LTDA (RÉU)

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 15 (quinze) DIAS DADOS DO 

PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] 

USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 1006022-75.2017.8.11.0003 

VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00 CITANDO: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno medindo 367,50 metros 

quadrados, localizado na zona urbana desta cidade, situado na Avenida 

das Andorinhas, nº 2522, Jardim das Paineiras, dentro dos seguintes 

limites e confrontações: Frente para a Avenida das Andorinhas, com 

15,00 metros; lado direito com o lote 14, com 24,50 metros; lado esquerdo 

com a Rua Pintassilgo, com 24,50 metros e fundos com o lote 11, com 

15,00 metros, sendo o lote 13 da Quadra 02, do Jardim das Paineiras, 

objeto da matrícula nº 17.067 do RGI da comarca de Rondonópolis-MT. No 

referido lote encontra-se edificada uma casa residencial construída em 

alvenaria, medindo 51,50 metros quadrados. DESPACHO: ID Nº. Código 

Processo nº. 1006022-75.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em 

cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - 

Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel 

lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Eu,THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. Rondonópolis - MT,19 de julho de 2018 Luciana 

Martins da Silva Gestor(a) Judiciário

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003242-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 15 (quinze) DIAS DADOS DO 

PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO DA L 6.969/1981] 

USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 1003242-65.2017.8.11.0003 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.207,98 CITANDO: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de te rreno para construção sob nº. 17 da 

quadra 07, com 260 ,00 mts², situado no loteamento denominado “Jardim 

Residencial Lageadinho ”, zona su burbana desta cidade, medindo 10 ,00 

metros de fre nte por igual aos fundos, por 26 ,00 metros de extensão de 

ambos o s lados, frente para a rua E, pelo lado direito com , pelo lote 16, 

pelo lado esquerdo com lote 18 e aos fundos com parte do lote 09. 

DESPACHO: ID Nº. Código Processo nº. 1003242-65.2017.8.11.0003 

Vistos etc. I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge 

se casado(a) for, em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por 

carta com ARMP. III - Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou 

a posse do imóvel lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, 

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio 

em condomínio, caso em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o 

§ 3º, do art. 246 do NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e 

eventuais interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

259, I e §4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Eu,THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. Rondonópolis - MT,19 de julho de 2018 Luciana 

Martins da Silva Gestor(a) Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005574-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA MARIA PASINATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005574-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. A autora requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando não 

ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

No entanto, em consulta ao sistema Infojud, (declaração do imposto de 

renda), é possível verificar que a autora possui renda capaz e suficiente a 
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suportar o pagamento das despesas. Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

comprovada a hipossuficiência. Intime a autora para recolher as custas e 

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o 

art. 290 do CPC. 2.0 – DO CEP DA AUTORA E DA REQUERIDA Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço e do 

endereço da requerida, cumprindo assim as determinações constantes na 

Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no mesmo prazo alhures concedido sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, do CPC). Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. 

Intime. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004967-55.2018.8.11.0003

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:

LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004967-55.2018.8.11.0003 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 FIH2736) 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, 19 de julho 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001482-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DIAS BATISTA BONET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo n º 1001482-47.2018.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de pedido 

de liquidação de sentença proposta por Rosineia Dias Batista Bonet contra 

a Ympactus Comercial Ltda. In casu, flagrante é a intenção da credora de 

receber valores despendidos com aquisição de produtos da executada. É 

de conhecimento público decisão proferida pela Justiça do Estado do 

Acre/AC, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério 

Público, reconhecendo a prática pirâmide financeira que lesou inúmeros 

brasileiros, em todos os Estados da Federação. Sobre a legitimidade do 

requerente para o ajuizamento da presente ação, não é despiciendo 

relembrar que, nos termos do art. 783, do CPC, "a execução para a 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível". 

Registra-se que a ação civil pública é destinada a promover a proteção da 

tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos 

do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a seguir: "Art. 81. A 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá 

ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. 

A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou 

direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou 

direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria 

ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, 

assim entendidos os decorrentes de origem comum". No presente caso, a 

toda evidência, na ação civil pública ajuizada no Estado do Acre, restou 

declarada "(...) a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda, 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira", determinando o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Com 

isso, para que o exequente possa obter a satisfação de seu direito, 

deverá fazer prova da existência de relação jurídica com a requerida, cujo 

indício pode ser constatado pelos documentos que instruem a inicial, que 

são suficientes para embasar o ajuizamento da presente demanda. 

Considerando a existência de título judicial transitado em julgado, e, in 

casu, por envolver fato novo, consistente na realização de prova apta a 

determinar o valor da condenação, é legítimo o recebimento do pedido 

formulado pelo requerente como liquidação de sentença por artigos, na 

qual será garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, nos termos adiante transcritos: "Art. 509. Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua 

liquidação, a requerimento do credor ou devedor. I - por arbitramento, 

quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou 

exigido pela natureza do objeto da liquidação; ". Nesse sentido, é o 

posicionamento do STJ: "A sentença de procedência na ação coletiva 

tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais 

homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, 

assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do 

quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito 

(art. 97, CDC)". Dessarte, torno sem efeito a decisão do Id. 12121536 e 

recebo o pedido inicial como cumprimento de sentença por arbitramento. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a executada para apresentar defesa, 

querendo, no prazo legal. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001391-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 419 de 606



TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo n º 1001391-54.2018.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de pedido 

de liquidação de sentença proposta por Cleonice Almeida de Oliveira 

contra a Ympactus Comercial Ltda e outros. In casu, flagrante é a intenção 

da credora de receber valores despendidos com aquisição de produtos da 

executada. É de conhecimento público decisão proferida pela Justiça do 

Estado do Acre/AC, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo 

Ministério Público, reconhecendo a prática pirâmide financeira que lesou 

inúmeros brasileiros, em todos os Estados da Federação. Sobre a 

legitimidade do requerente para o ajuizamento da presente ação, não é 

despiciendo relembrar que, nos termos do art. 783, do CPC, "a execução 

para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e 

exigível". Registra-se que a ação civil pública é destinada a promover a 

proteção da tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a seguir: 

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - 

interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - 

interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum". No presente caso, a toda evidência, na ação civil pública ajuizada 

no Estado do Acre, restou declarada "(...) a nulidade de todos os 

contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré 

Ympactus Comercial Ltda, formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira", determinando o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Com isso, para que o exequente possa obter a 

satisfação de seu direito, deverá fazer prova da existência de relação 

jurídica com a requerida, cujo indício pode ser constatado pelos 

documentos que instruem a inicial, que são suficientes para embasar o 

ajuizamento da presente demanda. Considerando a existência de título 

judicial transitado em julgado, e, in casu, por envolver fato novo, 

consistente na realização de prova apta a determinar o valor da 

condenação, é legítimo o recebimento do pedido formulado pelo requerente 

como liquidação de sentença por artigos, na qual será garantido às partes 

o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos adiante 

transcritos: "Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de 

quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor 

ou devedor. I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação; ". Nesse sentido, é o posicionamento do STJ: "A sentença de 

procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes 

a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, 

genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas 

para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição 

da titularidade do crédito (art. 97, CDC)". Dessarte, torno sem efeito a 

decisão do Id. 12007266 e recebo o pedido inicial como cumprimento de 

sentença por arbitramento. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. Cite os 

executados para apresentarem defesa, querendo, no prazo legal. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004084-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004084-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.10.2017 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 1.394,40 (um mil, trezentos e noventa e quatro 

reais e quarenta centavos). Ainda, requer que a demandada se abstenha 

de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao 

débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 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. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/141963-9, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 03/2016 a 03/2017, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. O usuário dos serviços 

não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de 

energia apenas porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, 

obrigando a sua quitação mediante corte no fornecimento de energia 

elétrica e eventual negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal 

conduta extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de 

respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços 

públicos posto essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. 

TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE 

VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 
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Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/141963-9, em relação ao débito no 

valor de R$ 1.394,40, com vencimento em 30.10.2017, bem como de inserir 

o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação ao 

mencionado débito. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência 

de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar 

pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008550-82.2017.8.11.0003

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:

LUIZ FLAVIO RITA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008550-82.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco S.A Requerido: Luiz Flávio Rita Lopes Vistos 

etc. Banco Bradesco S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra Luiz Flávio Rita Lopes, também qualificado 

no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as 

partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do 

débito ou entrega do bem. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente e 

foi constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, 

assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em 

alienação fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas 

pactuadas, a partir de abril/2017 e, em face da inadimplência, requer a 

apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente 

cumprida (Num. 12192791). Citado, o réu não apresentou contestação 

(Num. 14211748 - Pág. 1). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, 

na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do 

demandado, a prova trazida aos autos é suficiente para o desfecho da 

questão. À luz dos documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, 

objeto do pedido de busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a 

favor do requerido, em contrato firmado entre as partes (Num. 10456921 - 

Pág. 1/9). Ressalta-se, também, que o devedor é inadimplente e, 

devidamente citado, não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, 

aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos 

fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por estar amparada 

em legislação específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo 

procedente o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a medida 

liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na inicial. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Determino a baixa junto ao 

Sistema Renajud (placa – HSY4200). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009600-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLEN SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009600-46.2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO RCI 

BRASIL S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO que move em face de FRANCIELLEN SOUZA SANTOS, 

também qualificada no processo. O banco autor foi intimado a emendar a 

inicial para comprovar a mora da ré vez que a notificação foi enviada em 

endereço diverso do contrato firmado entre as partes (Id. 11187820). No 

entanto o autor manifestou (Id. 11660352) dizendo que a mora está 

provada, mesmo sendo enviada para endereço diverso do contrato. No Id. 

12553496, o autor foi intimado uma vez mais para cumprir a decisão no 

qual determinou a comprovação da mora, sob pena de extinção, no 

entanto o autor novamente manifestou dizendo que a mora já está provada 

(Id. 12722432). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante o 

cristalino desinteresse do requerente em promover os atos necessários 

para o regular andamento do feito. Embora devidamente intimado, não 

cumpriu com a decisão. In casu, visível é a falta de interesse da instituição 

financeira em atender a determinação judicial e comando estabelecido pela 

CNGCGJ/MT, haja vista que deixou de dar o impulso necessário para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, apesar de intimado 

pessoalmente para tal finalidade. Ademais, é condição de desenvolvimento 

da ação a localização do bem ou conversão em depósito. No presente 

caso, o credor não manifesta interesse no impulso processual, seja para 

localizar o bem ou para conversão do pedido inicial. Ex positis, 

considerando a inércia do requerente que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o processo, 

com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Custas já recolhidas. Deixo de 

arbitrar verba honorária uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - 

MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO
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.Processo nº 1003275-89.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança Requerente: 

Pedromar Transportes Ltda Requeridas: Louis Dreyfus Commodities Brasil 

S.A e Fribon Transportes Ltda Vistos etc. PEDROMAR TRANSPORTES 

LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA contra 

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A e FRIBON TRANSPORTES 

LTDA, também qualificadas no processo. A autora alega que foi 

subcontratada pela 2ª requerida para realizar transporte de carga 

pertencente a 1ª ré, pelo valor total do frete de R$ 4.923,00 (quatro mil, 

novecentos e vinte e três reais) – DACTE’s nº 4390 e 4391, o qual foi 

devidamente pago há época dos fatos. Aduz que as demandadas 

deixaram de proceder com o adiantamento/pagamento do pedágio relativo 

ao trecho percorrido para entrega da carga, que perfaz o quantum total de 

R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos), e que do valor pago pelo 

frete foi descontado, indevidamente, o seguro de carga no importe de R$ 

44,56 (quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), cujo 

pagamento é de responsabilidade das rés. Postula pelo ressarcimento dos 

valores atinentes ao seguro descontado e pelo pagamento dos pedágios, 

bem como a indenização prevista no art. 8ª da Lei nº 10.209/2001, 

equivalente ao pagamento do valor em dobro do frete contratado. Requer 

a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. As requeridas foram 

devidamente citadas e apresentaram defesa nos Id’s. 4806764 e 4841453. 

A demandada Fribon Transportes Ltda, arguiu preliminar carência de ação 

por ilegitimidade ativa. No mérito, alega que as condições da 

subcontratação e pagamento foram previamente ajustadas, tendo a autora 

concordado em embutir o valor do pedágio no valor recebido pelo frete. 

Aduz a inconstitucionalidade da multa prevista no artigo 8º da Lei do 

Vale-pedágio (Lei nº 10.209/2001). Refuta a restituição do seguro, vez 

que o desconto possui previsão legal (Lei nº 11442/2007). Requereu a 

improcedência da ação. Juntou documentos. A ré Louis Dreyfus 

Commodities Brasil S.A, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. 

No mérito alega ausência de solidariedade, vez que o transporte foi 

subcontratado pela 2ª ré. Argumenta que na contratação originária com a 

empresa Fribon restou acordado que o valor pago pelo frete já incluía 

todos os custos da viagem, inclusive os pedágios, bem como eventuais 

impostos devidos. Requereu a improcedência da ação. Juntou 

documentos. Tréplicas (Id’s. 4989847 e 4989855). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 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. A primeira 

questão a ser enfrentada cinge-se nas questões preliminares aduzidas 

pelas requeridas. Quanto à ilegitimidade, colho da doutrina importante lição 

de Humberto Theodoro Júnior, que em sua obra "Curso de Direito 

Processual Civil", 41. ed, v. I, p. 57, ensina: "Parte, em sentido processual, 

é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão 

judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em 

face de quem se pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o 

provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente 

solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É 

preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois 

se tal não ocorre o processo se extinguirá sem julgamento do mérito". 

Ainda, Moacir Amaral Santos, em suas "Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil" (5ª edição, vol. I, pg. 146) diz que: "... legitimados ao 

processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação 

ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao 

titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão." Assim sendo, 

legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos 

interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse 

afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou 

resiste à pretensão. No caso dos autos, a autora comprovou a titularidade 

do direito em receber os valores despendidos no pagamento do pedágio 

para transporte do produto, na forma contratada pela empresa ré Fribon, 

sendo certo que o artigo 3º da Lei nº 10209/2001, não limita quem poderá 

exigir o vale-pedágio, apenas dispõe acerca na forma que será devida ao 

transportador, sendo parte legitima para propor a ação. Quanto à 

ilegitimidade passiva, tal arguição não merece prosperar, vez que a Lei nº 

10209/2001, prevê que a responsabilidade do vale-pedágio é do 

“embarcador”, que trata-se do proprietário originário da carga; o 

contratante do serviço de transporte, bem como a empresa que 

subcontratar o serviço de transporte. Ainda, a responsabilidade da 

contratante da subcontratante do serviço de transporte rodoviário está 

previsto na Lei nº 11.442/07: “Art. 5º- A. O pagamento do frete do 

transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - 

TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida em 

instituição integrante do sistema financeiro nacional, inclusive poupança, 

ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT, à critério do prestador do serviço. 

(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (...) § 2º O contratante e o 

subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim 

como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente 

responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado 

o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei nº 

12.249, de 2010)” Portanto, ambas as requeridas são legitimas para 

figurar no polo passivo da lide. Assim, rejeito as preliminares arguidas. Na 

análise do mérito, vê-se que o fim colimado é o ressarcimento do valor do 

seguro indevidamente descontado do frete, bem como no reembolso do 

vale-pedágio e, a consequente aplicação da multa estabelecida no artigo 

8º, da Lei n.º 10.209/2001. É incontroverso que a requerida Louis Dreyfus 

Commodities Brasil S.A contratou os serviços da ré Fribon Transportes 

Ltda; esta, por sua vez, subcontratou os serviços da autora para 

transporte de cargas pertencentes a 1ª demandada discriminadas nos 

DACTE (documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico) nº 

4390 e 4391. In casu, observa-se que para a realização dos serviços 

foram pagos fretes na seguinte forma: 1) - DACTE nº 4390 – transporte de 

Pontes e Lacerda a Diamantino, no importe de R$ 2.953,80 (dois mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), descrito no 

recibo de frete prestado por terceiros nº 364534, onde não consta 

qualquer dedução ao abatimento de valores a título de seguro (Num. 

3003705 - Pág. 3) e; 2) - DACTE nº 4391 – transporte de Diamantino a Alto 

Araguaia, no valor de R$ 1.924,64 (hum mil, novecentos e vinte quatro 

reais e sessenta e quatro centavos), descrito no recibo de frete prestado 

por terceiros nº 364535, e deste valor foi adiantada a quantia de R$ 

1.378,00 e descontado o quantum de R$ 44,56 (quarenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos) a título de seguro (Num. 3003705 - Pág. 6). 

Ainda, restou demonstrado que para o transporte da carga até seu 

destino a autora pagou a título de pedágio o total de R$ 106,20 (cento e 

seis reais e vinte centavos) – (Num. 3003706 - Pág. 2 – ref. 03 praças da 

Concessionária Rota Do Oeste localizadas em Santo Antônio do Leverger 

Km 302, Campo Verde Km 235 e Rondonópolis Km 133). A Lei nº 

10.209/2001, que “Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte 

rodoviário de carga e dá outras providências”, dispõe nos artigos 1º, 2º, 

3º, 5º e 8º que: “Art. 1º - Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para 

utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de 

transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras. § 1º O pagamento de 

pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do 

embarcador. § 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se 

embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de 

transporte rodoviário de carga. § 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - 
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o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o 

proprietário originário da carga; II - a empresa transportadora que 

subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador 

autônomo. Art. 2º - O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, 

não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem 

constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias. 

Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a 

antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, 

independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste 

artigo. (...) Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o 

infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais) a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a ser 

aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento. (...) Art. 8º - 

Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao 

disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o 

transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.” 

Portanto, percebe-se que ambas requeridas, como já dito alhures, 

enquadram-se no conceito de “embarcadoras’ na forma prescrita na lei 

acima, sendo da responsabilidade das mesmas o reembolso dos valores 

pagos pela autora a título de pedágio no importe total de R$ 106,20 (cento 

e seis reais e vinte centavos), vez que inexiste nos autos qualquer prova 

de que houve o pagamento antecipado. Em razão do não adiantamento do 

vale-pedágio é cabível a sanção imposta no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, 

equivalente ao pagamento de duas vezes o valor do frete. Ao aplicar a 

sanção legal do artigo 8º da Lei do vale-pedágio, não há que falar em 

inconstitucionalidade, pois não fere qualquer dos princípios 

constitucionais, apenas visa resguardar o equilíbrio entre as 

transportadoras e embarcadoras, penalizando aquelas embarcadoras que 

descumprem a Lei, sendo um modo de evitar a reincidência na prática do 

ato ilícito, e, por outro, compensar o patrimônio lesado da transportadora 

que teve que arcar com todos os custos do pedágio. Esse é o 

entendimento da jurisprudência. “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS. COBRANÇA 

DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DO INADIMPLEMENTO, AO 

TRANSPORTADOR, PELO EMBARCADOR, DOS VALORES REFERENTES 

AOS VALES-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. 

PRECLUSÃO. ARGÜIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ART. 8º DA LEI N.º 10.209/2001. CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS. 

ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO 

ESTRITO. 1- Tendo o Juízo de primeira instância declarado em despacho 

saneador a incidência do prazo prescricional trienal dado pelo art. 206, 

§3º, V, do Código Civil, sem que o autor tivesse interposto o respectivo 

recurso, naquela altura, operou-se a preclusão quanto à matéria. 

Descabimento da aplicação, por esta Corte, do prazo prescricional de 10 

(dez) anos, neste momento processual, ante a ocorrência de preclusão. 

2- Não padece de vício de inconstitucionalidade material a norma do art. 8º 

da Lei n.º 10.209/2001, ao fixar indenização de duas vezes o valor do 

frete, em proveito do embarcador, na hipótese de não-adiantamento, pelo 

transportador, dos montantes correspondentes aos vales-pedágio, cujo 

pagamento deve competir ao transportador, não ao embarcador, e cujos 

valores, ademais, não compõem o valor do frete. Norma de caráter 

punitivo que se justifica, com o intuito de proteção dos caminhoneiros 

(transportadores terceirizados ou autônomos), ao obrigar, sob pena de 

sua incidência, que o embarcador das mercadorias proceda ao 

adiantamento dos valores referentes aos vales-pedágio, que, ademais, 

conforme a legislação que rege a matéria, tampouco integram o frete a ser 

pago pelo respectivo transporte. Regra que não viola o princípio 

constitucional da isonomia, pois atendidos os três elementos que o 

caracterizam, a saber: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade 

em sentido estrito. Constitucionalidade do art. 8º da Lei n.º 10.209 

confirmada, com o que se prossegue no exame do mérito, propriamente 

dito, da controvérsia em tela. 3- Não tendo a embarcadora ré comprovado 

o adiantamento, à transportadora demandante, dos valores referentes aos 

vales-pedágio, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento da 

indenização prevista no art. 8º da mesma lei. Aplicação conjunta das 

regras do art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.209/2001 e do art. 333, II, do Código de 

Processo Civil. Pedido condenatório que se acolhe, apenas com a 

ressalva de observância do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código 

Civil. Apelo parcialmente provido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70067457523, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/01/2016)” (grifei) 

Ainda, em caso semelhante, este e. TJMT prevê a aplicação da multa da 

Lei nº 10.209/2001. Veja: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI 

DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – DESCUMPRIMENTO DOS 

DISPOSITIVOS LEGAIS PELO EMBARCADOR – DEVER DE INDENIZAR EM 

QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – 

CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA 

LEI – DESCONTO DO VALOR DO SEGURO – POSSIBILIDADE – 

RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELA CONTRATAÇÃO DO 

SEGURO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 8º da Lei 

10.209/2001 não poderia ser mais claro ao prever que o embarcador será 

obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes 

o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais. 2. Embora o 

art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal 

não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não 

envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos 

contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e 

rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. 

E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que 

o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula 

penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa 

a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao 

destemido infrator. (Ap 112396/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, 

Publicado no DJE 21/05/2018).” (grifei) Entretanto, para aplicar tal sanção, 

há que se considerar apenas o frete descrito no DACTE nº 4390, de 

Pontes e Lacerda a Diamantino, no importe de R$ 2.953,80 (dois mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), vez que é de tal 

trajeto que houve a necessidade do pagamento de pedágio, conforme 

consta nos documentos do Num. 3003706 - Pág. 01/02. Já no que 

concerne ao pedido de reembolso do valor descontado a título de seguro 

(R$ 44,56), não assiste razão a autora, vez a Lei 11.422/2007, que 

regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros 

mediante remuneração, dispõe na obrigatoriedade da contratação do 

seguro, que pode ser contratado pela transportadora, caso não tenha sido 

firmado pela contratante, o que é o caso dos autos. In verbis: “Art. 13. 

Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros 

previsto em lei, toda operação de transporte contará com o seguro contra 

perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja 

estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o 

seguro ser contratado: I - pelo contratante dos serviços, eximindo o 

transportador da responsabilidade de fazê-lo; II - pelo transportador, 

quando não for firmado pelo contratante. Parágrafo único. As condições 

do seguro de transporte rodoviário de cargas obedecerão à legislação em 

vigor.” (grifei) Ex Positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. 

Condeno as requeridas, solidariamente, a restituir a autora o valor pago a 

título de pedágio no total de R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte 

centavos), sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a 

contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não 

capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 5.907,60 (cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta 

centavos), referente a multa prevista no artigo 8º, da Lei nº 10.209/2001, 

incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data do 

transporte do DACTE nº 4390 e, juros de mora a partir da citação. Tendo 

em vista que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, 

as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do advogado da demandante, em verba que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando o 

§ 2º, do artigo 85 do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência 

do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito
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.Processo nº 1002768-31.2016.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais Autor: Antônio Rugini Ré: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A – 

Rede CEMAT/Energisa Vistos etc. ANTÔNIO RUGINI, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – REDE 

CEMAT/ENERGISA, também qualificada no processo, visando obter a 

declaração de inexistência de dívida. O autor aduz ser consumidor da ré, 

identificado pela Unidade Consumidora nº 6/785866-5. Diz que na fatura 

referente o mês de agosto/2016, no valor de R$ 1.313,63 (hum mil, 

trezentos e treze reais e sessenta e três centavos), foi inserida a 

cobrança de consumo recuperado no importe de R$ 571,83 (quinhentos e 

setenta e um reais e oitenta e três centavos) e do custo administrativo de 

inspeção de R$ 158,76 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis 

centavos). Alega desconhecer qualquer irregularidade no medidor do 

imóvel, sendo que a manutenção do mesmo é de responsabilidade da ré. 

Afirma que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais, 

vez que na cobrança consta a informação que o não pagamento ensejará 

na interrupção do fornecimento de energia em sua residência. Aduz que a 

inspeção foi realizada de forma unilateral e o valor apurado não 

corresponde ao real consumo de sua unidade consumidora Invoca a 

proteção da tutela jurisdicional para a declaração da inexistência da dívida, 

bem como ressarcimento dos danos descritos na inicial. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O pedido de antecipação 

de tutela foi deferido (Id. 4327722). Citada, a ré apresentou defesa (Id. 

4720600). Diz ter vistoriado o imóvel de posse do autor onde foi 

constatado um defeito no medidor que ocasiona desvio/troca de fase de 

energia, o qual ocasionava ao usuário um faturamento menor no consumo 

de energia elétrica. Alega que adotou todos os procedimentos previstos 

na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Diz que, em razão disso, promoveu 

a revisão no faturamento do serviço prestado, gerando uma diferença a 

menor do que aquele efetivamente consumido. Sustenta a legalidade dos 

atos fiscalizatórios, inclusive oportunizando ao consumidor o contraditório 

e ampla defesa. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos posteriores. Tréplica (Id. 4977647). As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. 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 provas, na forma do art. 355, I, do CPC. Mesmo 

por que o autor pugnou pelo julgamento da lide. In casu, o autor alega que 

a demandada efetuou inspeção de sua unidade consumidora, de forma 

unilateral, gerando a emissão de fatura em valor excessivo se comparado 

ao efetivo consumo. Diferentemente do alegado pelo autor, por ocasião da 

inspeção, em 14.07.2016, a concessionária emitiu o Termo de Ocorrência 

e Inspeção nº 531892, onde foi constatado que havia auto religação e 

desvio no ramal de ligação, sendo que por ocasião da inspeção os 

prepostos da ré procederam a entrega do Termo de Ocorrência e 

Inspeção e encaminharam carta ao cliente narrado o apurado, conforme 

se vê nos Id. 9210155, 9210166 e 9210171. Vê-se, assim, que o 

proprietário do imóvel foi devidamente notificado, não sendo verdadeira, 

portanto, a alegação de que o procedimento foi unilateral. Registra-se que 

o autor limita-se, tão-somente, em afirmar que a diferença apurada não 

reflete o seu consumo. Entretanto, conforme verifica-se no documento do 

Id. 2989365, o autor já efetuou renegociação de dívida referente a 

recuperação de débito, cuja fatura com vencimento em 01.10.2015 

perfazia o importe de R$ 1.900,23 (hum mil, novecentos reais e vinte e três 

centavos), não dando credibilidade nas alegações de que a cobrança não 

condiz com o consumo da UC. Ademais, foi encaminhada ao proprietário 

do imóvel notificação acerca das irregularidades e do débito apurado, 

decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe oportunizada a 

apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância. Dessa 

forma, depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que os 

direitos constitucionais ao efetivo contraditório e à ampla defesa restaram 

observados, na medida em que, após a inspeção realizada, facultou-se ao 

consumidor acompanhar a apuração da irregularidade que lhe fora 

atribuída. Resta saber, portanto, se da inoperância do medidor, que se 

encontra incontroversa, resultou registro a menor do consumo de energia 

na unidade consumidora, a fim de legitimar a exigência da cobrança não 

faturada. Ressalta-se que a culpa pelos danos ocasionados ao medidor 

independe da autoria, pois o aparelho encontrava-se sob a custódia e 

responsabilidade do usuário do serviço, conforme dispõe o artigo 167, 

inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Para o cálculo das 

diferenças na medição do consumo de energia, verifica-se que a 

concessionária de energia elétrica utilizou-se de metodologia 

expressamente autorizada pela ANEEL, na Resolução nº 456/2000: Art. 

72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja 

responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado 

faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer 

faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: IV - 

proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os 

valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos 

critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos arts. 

73, 74 e 90: c) no caso de inviabilidade de utilização de ambos os critérios, 

determinação dos consumos de energia elétrica e/ou das demandas de 

potência ativas e reativas excedentes por meio de estimativa, com base 

na carga instalada no momento da constatação da irregularidade, 

aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras 

unidades consumidoras com atividades similares. A utilização do critério 

supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar a 

apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, o 

possuidor da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta ao consumidor em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 

ainda que o demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ele se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado, sendo devedor do valor apurado pela ré em observância aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da 

Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. CEMIG. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR 

INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA 

COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO 

CONSUMO NÃO FATURADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 

414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS 

INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho medidor de energia elétrica, 

o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos 

do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Assim, comprovada a 

adulteração do equipamento de medição e não tendo havido nenhuma 

irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela ré, não há falar 

em danos morais. O fato do autor não participar da calibração técnica do 

medidor retirado de sua unidade consumidora, não conduz à ilicitude do 

procedimento administrativo, mormente se, comunicado a acompanhar a 

avaliação, quedou-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª 

CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO 

PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRENCIA DE 

IRREGULARIDADE ASSINADO POR EMPREGADO DA EMPRESA - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUMENTO DOS ÍNDICES DE 

CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA - 

LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO DÉBITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 414/2010 - 

REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação realizada na pessoa, 

que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como representante da 

empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada teoria da 

aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou débito 
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devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a regularidade e a 

legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão 

do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor, não há que se falar na anulação do débito. Ex positis, e de tudo 

mais que dos autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 19 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1003179-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEDINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL VEIGA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

BEATRIZ VEIGA FRANCISCO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

DANIEL VEIGA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003179-06.2018.8.11.0003 Vistos etc. NEDINA 

MARIA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de BEATRIZ VEIGA FRANCISCO 

DE OLIVEIRA, MICHEL VEIGA DE OLIVEIRA E DANIEL VEIGA DE OLIVEIRA, 

também qualificados no processo. Na decorrer do processo as partes 

noticiam a realização de acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção (Id. 13818109). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, adjudicando o imóvel descrito na inicial em favor 

da requerente, valendo esta decisão como título perante o ofício imobiliário. 

Isenta de custas face o beneficio da justiça gratuita. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitado em julgado, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000349-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUSALEM SOARES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000349-38.2016.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

HONDA S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO contra MATUSALÉM SOARES TEIXEIRA, também qualificado 

no processo, objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na 

exordial. Liminar deferida no Id. 1101653. No decorrer do processo, o 

requerente pleiteia pela desistência da ação, tendo em vista que as partes 

transigiram extrajudicialmente (Id. 1995188). O requerido foi citado (Id. 

10418787). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que houve a citação do 

demandado tendo o mesmo, concordado com o pedido de desistência 

formulado pelo autor (Id. 12412113). Ex positis, deixo de resolver o mérito 

da demanda, e homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Revogo a liminar deferida. Custas já 

recolhidas. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud (PLACA 

NTX5886), constante no Id. 1101664.Transitada em julgado, após ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004001-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004001-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. LUIZ ALVES 

DE SOUZA NETO devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de UNIC FAIESP, também 

qualificada no processo. No decorrer do processo, o autor requer a 

desistência da ação (Id. 14031338). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Isento de custas 

processuais, vez que é beneficiário da justiça gratuita, a qual defiro. Deixo 

de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 19 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008264-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAGEX LOGISTICA, TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008264-07.2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO em face de BRAGEX LOGÍSTICA TRANSPORTES E 

COMÉRCIO LTDA, também qualificada no processo, visando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. O requerente ajuizou ação de 

busca e apreensão (código 1096856-10.2017.8.26.0100) na Comarca de 

São Paulo/SP. Concedida a liminar o autor não logrou êxito em apreender o 

veículo, tendo informado que o veículo objeto da ação de busca e 

apreensão, foi localizado nesta Comarca de Rondonópolis/MT. Liminar 

deferida, veículo apreendido, a empresa ré não foi citada (Id. 10379507, 

10748935 e 10478922). No decorrer do processo, o requerente informa 

que não tem mais interesse no prosseguimento do feito (Id. 12337993). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 425 de 606



Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide. Ex positis, deixo 

de resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido de desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas já recolhidas. 

Sem verba honorária vez que o demandado não foi citado. Deixo de 

determinar, a baixa junto ao Sistema Renajud, vez que não houve 

determinação para esse fim. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002031-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA KARINA CARNEIRO BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALECSANDRO APARECIDO SILVA OAB - SP295771 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMO BANCO, AGÊNCIA, CONTA, TIPO 

DE CONTA E CPF DO BENEFICIÁRIO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

ELETRÔNICO PARA LIBERAÇÃO DE VALORES, CONSIDERANDO QUE O 

JUÍZO DEFERIU A DEVOLUÇÃO DE 70% DA IMPORTÂNCIA PENHORADA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820894 Nr: 3222-28.2016.811.0003

 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): ANTONIO CARLOS JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, efetuar 

complementação do depósito de diligência do Oficial de Justiça, conforme 

termos da certidão "EM BUSCA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO FORAM 

REALIZADOS ATOS COMPLEMENTARES, SENDO ASSIM, HÁ DILIGENCIA 

A SER COMPLEMENTADA, QUANTIFICADA EM R$ 148,00 (CENTO E 

QUARENTA E OITO REAIS), DEVENDO O VALOR SER DEPOSITADO EM 

NOME DESTE OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A SER EMITIDA NO 

SITE DO TJMT, E POSTERIOR TRANFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 

14.262-X, AGÊNCIA 3037-6, BANCO DO BRASIL. ASSIM, REQUER SEJA A 

PARTE INTIMADA PARA EFETUAR O DEPÓSITO, CONFORME 

REGULAMENTAÇÃO."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820894 Nr: 3222-28.2016.811.0003

 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): ANTONIO CARLOS JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo a guia de 

diligência e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403813 Nr: 17337-69.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:OAB/MT17.058, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:18174, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:11210A, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT11.436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 INTIMAÇÃO dos patronos dos executados para no prazo legal 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais de fls. 246/250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893401 Nr: 2920-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIPRIME CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE L. BORGES NETTO - 

OAB:5788/MS, GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - OAB:21454/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão de fl.66 conforme subscreve: "CERTIFICO que, conforme artigo 2º 

da Portaria 161/2016-PRES, a partir do dia 09/05/2016, todas as ações de 

competência das unidades judiciárias cíveis da comarca de 

Rondonópolis-MT, deverão ser protocoladas e distribuídas por meio do 

sistema do Processo Judicial Eletrônico. Diante disso, poderá o Juízo 

intimar a parte autora para que proceda a distribuição da ação por meio do 

PJE e determine o cancelamento da distribuição desta."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 828071 Nr: 5489-70.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUERREIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555,  CÉLIO MARCOS LOPES MACHADO - 

OAB:OAB/MG103.944, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, TAISE 

CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232, TAISE 

CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232, 

VICTOR FONTÃO REBELO - OAB:OAB/MG121.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11652/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Intimação do embargante para, no prazo legal, manifestar sobre petição e 

documentos de fls.444/467.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732287 Nr: 12532-63.2013.811.0003

 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: PRISCILA MARI DEMONICO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

TOCANTIS-UNITINS, SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS S/C 

LTDA CIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 Intimaçao do exequente para, no prazo legal, se manifestar sobre a 

impugnação de fls.422/434.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 319589 Nr: 7110-59.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA MORAIS PEREIRA, JOAO VICTOR 

MORAIS PEREIRA, NILVA DE MORAIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR ZERBINATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTOR JR. - 

OAB:4.838-A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7110-59.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): MARIA EDUARDA MORAIS PEREIRA e JOAO VICTOR 

MORAIS PEREIRA e NILVA DE MORAIS SANTOS

EXECUTADO(A, S): DIOMAR ZERBINATTI

INTIMANDO(A, S): WILMA MENGUE ZERBINATI, CPF n° 777.952.709 30.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/09/2003

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.338.871,60

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(em) embargos.

BEM(S) PENHORADO(S): 50% do imóvel no C.R.I Diamantino-MT sob 

matricula de n° 30439, sendo este um imóvel rural caracterizado como lote 

n°25, da 2° parte do Loteamento Gleba Trivelato, situado no município de 

Nova Mutum-MT, com área de 230,00 ha.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 17 de julho de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769233 Nr: 1796-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADO NETO, 

GILIANE SALMAZZI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1796-15.2015.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS

PARTE RÉQUERIDA: ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADO NETO e GILIANE 

SALMAZZI DA SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: GILIANE SALMAZZI DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A 

SENTENÇA : PROCEDER A INTIMAÇÃO da parte requerida, acima 

qualificada, para no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença, sem incidência da multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, §1° do CPC.

RESUMO DA INICIAL: E, 01 de Outubro de 2013, a exequente firmou 

contrato de Locação de Imóvel Residencial com os executados, no qual as 

partes avençaram reciprocamente direitos e deveres .

DECISÃO/DESPACHO: 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. 110. Ademais, o 

requerimento de cumprimento de sentença está devidamente instruído com 

o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 112/115), 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca de Almeida 

Estácio, digitei.

Rondonópolis - MT, 18 de julho de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746947 Nr: 6138-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - 

OAB:17.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 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 no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802112 Nr: 15229-86.2015.811.0003

 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: MARCIO FRAILAN SANTOS GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestar se sobre a resposta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 427 de 606



de ofício de folhas 97/220

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426027 Nr: 8165-35.2009.811.0003

 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: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado DrFRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ, OAB 23787/GO, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 16/04/2018, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814976 Nr: 1204-34.2016.811.0003

 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: ERC, MERC, IZABEL CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701344 Nr: 9322-72.2011.811.0003

 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: LINA DA SILVA OCAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS MAFRE RESIDENCIAL 

MULTIFLEX, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO LTDA, ALFA REGULADORA DE SINISTRO LTDA-ME, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26346, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177.342-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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744246 Nr: 4507-27.2014.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSIR PICCOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono dos requerentes para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar sobre os documentos de fls. 605/606 e em igual prazo indicar 

bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 353979 Nr: 8998-92.2005.811.0003

 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: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA AIRICH CORREA, JOCIR 

KASECKER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 859156 Nr: 2925-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MAGGI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SUL PARANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, RANGEL PIGATTO DE GOES - OAB:OAB/PR 

45.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ROBERTO 

MAGALHÃES BATISTA - OAB:18.885/PR, JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/ 10.244, MANOEL GUILHERME DA SILVA - OAB:31.949/GO, 

PATRÍCIA ALVES CORREIA IMAGUIRE - OAB:53.627/PR

 Certifico que a audiência de instrução designada para o dia 19/07/2018, 

às 15h não se realizará em virtude do gozo de licença-médica do 

Magistrado Titular Dr. Renan Carlos L. P. do Nascimento, bem como que a 

Magistrada em Substituição Legal, Dra. Milene Aparecida Pereira 

Beltramine encontra-se com sua pauta já comprometida em razão de suas 

atribuições na Terceira Vara Cível e Juizado Volante Ambiental desta 

comarca, ambas de sua titularidade. Diante disso, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO PARA O DIA 19/09/2018, às 15h, devendo ser 

devidamente cumpridos os atos expedindo-se mandado para as devidas 

intimações. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720806 Nr: 1847-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A S PEREIRA INFORMATICA ME, JULIANO 

COPETTI KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor do retorno dos autos do TJ e para no 

prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 386258 Nr: 1-11.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SIELSKI, VALDO SCHELSKI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:AC/2752, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, JOSE 

ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:MT/9.993-B, LUIS FERNANDO TRONCO MESSIAS - 

OAB:251063/SP, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B, PEDRO VITOR 

PIZZOLANTE - OAB:252673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor(es), para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o o ofício de fls. 186 e em igual prazo requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406183 Nr: 1910-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 42.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre os 

documentos de fls. 162/173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422097 Nr: 4380-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCERTO TRANSPORTES LTDA, WGUINEY 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal se manifestar sobre 

as informações do RENAJUD de fls. 197 e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 890717 Nr: 2039-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PW DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS JUSTUS JÚNIOR - 

OAB:77930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado no Sistema CPD – Central De Pagamentos De Diligências, junto 

ao site do Tribunal de Justiça: - Serviços - Guias - Diligências - Emissão de 

guias, devendo informar a numeração única, o valor supra mencionado, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

original e em igual prazo fornecer uma cópia da petição inicial de fls. 04/08, 

do pedido de incidente de desconstituição da personalidade jurídica, ára 

acompanhar o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 893522 Nr: 2972-24.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BATISTA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE - TELEVISÃO BOROROS LTDA, 

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS, ELISSANDRA SANTOS ROBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Nos termos do art. 135 do novo Código de Processo Civil, cite-se o 

sócio-proprietário da empresa executada, observando-se os endereços 

informados nos autos principais, devendo manifestar acerca do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica e requerer as provas cabíveis, 

no prazo de 15 dias.

Na oportunidade, promova-se a inclusão do sócio da empresa executada, 

no polo passivo da demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000548-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RAMOS VITURINO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 100548-89.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além dos descritos no processo, 

utilizando-se para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007361-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. D. S. (REQUERENTE)

A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007361-69.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 19 de julho de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005788-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005788-30.2016.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 
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do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 19 de julho de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 1002459-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA DE OLIVEIRA JORGE CAMPOS OAB - MT15281/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. C. (PARTE RÉ)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA DA SILVA CAMPOS OAB - 025.151.061-10 (REPRESENTANTE)

ALINE DA SILVA CAMPOS DOS SANTOS OAB - 975.871.331-00 

(REPRESENTANTE)

FATIMA DE OLIVEIRA JORGE CAMPOS OAB - 699.284.281-15 

(PROCURADOR)

PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS OAB - 049.205.141-07 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1002459-39.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o pedido de 

restituição de valores referente às custas processuais (ID: 13508531), o 

indefiro, por ausência de amparo legal. 2. Intime-se 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 901569 Nr: 5806-97.2018.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Desta forma, ante o exposto, declaro-me incompetente para 

processar e julgar a presente demanda, pelo que suscito o conflito 

negativo de competência, com espeque nos arts. 951 c.c. 953, inciso I, 

ambos da Lei Adjetiva Civil.12. Remeta-se, com urgência, ofício instruído 

com cópia integral do presente feito ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para formalização do incidente de conflito de competência e para 

as demais providências de estilo.13. Intime-se.14. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 19 de julho de 2018.WANDERLEI 

JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 901567 Nr: 5804-30.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Desta forma, ante o exposto, declaro-me incompetente para 

processar e julgar a presente demanda, pelo que suscito o conflito 

negativo de competência, com espeque nos arts. 951 c.c. 953, inciso I, 

ambos da Lei Adjetiva Civil.12. Remeta-se, com urgência, ofício instruído 

com cópia integral do presente feito ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para formalização do incidente de conflito de competência e para 

as demais providências de estilo.13. Intime-se.14. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 19 de julho de 2018.WANDERLEI 

JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006263-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO BORGES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBA JUSTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006263-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que a requerida 

obteve alta da unidade hospitalar, determino a elaboração de estudo pela 

equipe multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem prévio 

aviso, aferindo as potencialidades e habilidades da demandada, de modo a 

individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências da interditanda no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. Designo 

audiência de oitiva da interditanda para o dia 03 de outubro de 2018, às 

14h30min. Intime-se a requerida, cientificando-a de que poderá, querendo, 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 04 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009054-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - 568.184.081-68 (CURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009054-88.2017.8.11.0003 Vistos. 01. Tendo em vista que o 

requerido encontra-se custodiado na Penitenciária Major Eldo de Sá 

Corrêa (Mata Grande), declaro a suspensão da exigibilidade dos alimentos 

devidos pelo genitor à filha em virtude do provimento liminar concedido 

quando do recebimento da exordial (ID 10648428), sobretudo porque a 

condição de custodiado, por evidente, impede o requerido de obter 

recursos para adimplir com a obrigação alimentar em contribuir com o 

sustento do filho, já que não pode exercer atividade laborativa 

remunerada. Nessa vertente, ressai claro que a obrigação alimentar 

somente se torna exigível a partir do momento em que o requerido estiver 

em liberdade ou desenvolvendo atividade laborativa dentro do ergástulo 

público, ônus probatório atribuído à autora. Ilustro: 'AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ALIMENTANTE PRESO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE. Em se tratando de alimentante que está recolhido em 

estabelecimento prisional, em regime fechado, a obrigação alimentar 

somente se torna exigível a partir do momento em que desenvolver 

atividade laboral dentro do presídio, receber auxílio-reclusão ou estiver em 

liberdade. Agravo de instrumento desprovido.' (Apelação Cível Nº 

70075055343, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017). 02. Efetivada a citação do 

Requerido, certifique-se acerca de apresentação de defesa no prazo 

legal, em caso negativo, nomeio Curador Especial ao demandado na forma 

do artigo 72, II, CPC, o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio 

de seu advogado e professor-orientador Dr. Samir Brada Dib, apresentar 

a competente defesa. Abra-se-lhe vista pelo prazo legal. Após, abra-se 

vista à autora para manifestação e requerimentos que reputar pertinentes. 

Na sequencia, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Ciência ao M.P. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 25 de maio de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003061-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003061-30.2018.8.11.0003 Vistos etc., CLAUDINEI DE SOUZA 

NEVES ingressou com a presente ‘AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS’ em 

face de GEOVANNA ALVES DA SILVA NEVES, representada por sua 

genitora, Sra. Zélia Alves da Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos. Determinada a emenda da petição inicial para acostar aos autos os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, o autor quedou-se 

inerte. Fundamento. Decido. Pois bem, constatada a ausência dos 

documentos indispensáveis ao ingresso da demanda, nos termos do art. 

320 do CPC, facultou-se ao autor emendar a petição inicial para 

apresentar a certidão de nascimento da demandada, sob pena de 

indeferimento da inicial nos moldes legais, oportunidade em que deveria 

retificar o valor da causa, todavia o requerente deixou de suprir a falha 

apontada. Diante disso, denota-se a presença de vício que impede o 

regular desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição 

inicial. Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o exame dos requisitos da peça 

inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da petição inicial, com a 

determinação da citação do réu, somente deve ocorrer se a exordial 

estiver imune de vícios que a maculem” (Código de Processo Civil 

Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A manutenção da irregularidade, por sua 

vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. Segundo o autor citado: “(...) 

Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu” (idem, p. 481). Diante do exposto, está 

configurada a inépcia da inicial, devendo a mesma ser indeferida, por 

deixar a parte autora de proceder a emenda da inicial nos termos do 

decisum anteriormente lançado. Posto isso, indefiro a petição inicial, com 

fundamento no artigo 330, IV c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro 485, inciso I, do mesmo codex. A teor da 

declaração de hipossuficiência que acompanha a exordial DEFIRO ao 

autor os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003997-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CUNHA LEMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003997-55.2018.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação da 

parte exequente, a fim de que seja dado cumprimento aos comandos 

lançados no decisum de ID 13456787, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

notadamente no concernente à apresentação da planilha atualizada do 

débito. Intime-se. Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003499-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO GERALDELI AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO GOMES PROENCA (RÉU)

SEBASTIAO LOPES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003499-56.2018.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação do 

autor, na pessoa de sua patrona constituída nos autos, a fim de dar 

integral cumprimento aos comandos lançados no decisum retro (ID 

13178105), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (arts. 319, III, e 321, parágrafo único, do CPC), notadamente quanto 

a fundamentação do pleito de exclusão da mãe biológica do respectivo 

assento civil, indicando, inclusive, as razões fáticas. Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. V. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

ANDREIA MOTA ATAIDES OAB - 022.213.521-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002469-20.2017.8.11.0003 Vistos. Intimem-se as partes, via 

causídicos constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos 

que desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. 

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004659-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004659-87.2016.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, movida por Mariane da Silva Fonseca em face de Willian de 

Souza Fonseca, ambos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. No curso da ação, após o decreto da prisão 

civil do executado (ID n. 9108780), as partes entabularam acordo que foi 

devidamente homologado por este Juízo (ID n. 11698482), operando-se a 

suspensão processual. Instada a exequente quedou-se inerte, tendo o 

Ministério Público opinado pela extinção do feito ante ao presumido 

pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora executadas. É o 

relatório. Decido. Ante a postura processual adotada pela exequente, 

impõe-se a extinção do feito nos moldes do bem lançado parecer 

ministerial (documento retro). Posto isso, em sintonia ao r. parecer 

ministerial, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em 

relação às parcelas em atraso ora executadas, em consonância com o 

disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Efetivem-se as baixas necessárias. Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas estilares. Ciência ao Ministério Público. P.I. 

Rondonópolis-MT, 19 de Julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001922-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA VIVIANE SANTOS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL INES MOREIRA DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001922-43.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem 

como a sua emenda. 02. Proceda-se à vinculação no sistema PJE da 

presente execução de alimentos provisórios com a ação de fixação de 

alimentos registrada sob o n. 1000248-64.2017.8.11.0003. 03. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. 04. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, §3º do Código de Processo Civil. 

05. Intime-se a parte devedora, por seu advogado (CPC, 513, § 2º), para 

que cumpra a decisão interlocutória e efetue o pagamento dos valores 

liquidados pela parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de bens. Dê-se-lhe, também, ciência de que decorrido o prazo de 

15 dias para pagar, terá outros 15 dias para impugnar a execução, na 

forma do art. 525, do CPC. Não sendo efetuado o pagamento no primeiro 

prazo de 15 dias, intime-se a parte credora, pelo procurador, para que 

atualize a conta, nela incluindo multa de 10% e honorários de advogado no 

mesmo percentual, ciente de que também poderá indicar bens para serem 

penhorados, se ainda não o fez (CPC, 524, VII). Em seguida, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC, 523, § 3º, c/c 513 e 831 e ss.). Do resultado do mandado de 

penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para manifestação. No 

caso de a parte executada oferecer impugnação, intime-se a parte 

exequente para manifestação, seguindo-se vista ao Ministério Público, 

sendo caso de intervenção obrigatória (CPC, 178). Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 07 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718110 Nr: 13566-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDBDS, RBDS, LBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) patrono(a) da parte exequente para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717064 Nr: 12481-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFG, VGFG, RGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 804796 Nr: 16243-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, SFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23/128/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se nos autos.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001056-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1001056-69.2017.8.11.0003 VISTO. Intime-se o autor para 

informar, no prazo de 10 (dez) dias, se o benefício auxílio doença 

acidentário já foi implantado. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 18 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005179-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1005179-47.2016.8.11.0003 VISTO. Intime-se a autora 

para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se o benefício aposentadoria por 

invalidez acidentária já foi implantado. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 18 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005551-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira 18 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005546-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira 18 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005549-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira 18 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005310-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO N º 1005310-51.2018.8.11.0003 VISTO. Tendo em vista que 

os autos vieram remetidos da Justiça Federal – Subseção Judiciária de 

Rondonópolis com petição inicial, laudo pericial e contestação, intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação de Id n° 14119227, p. 2/6, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 11 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705989 Nr: 667-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA DE OLIVEIRA, EUCIMARA ERICA DIAS, 

BRASIL OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASIL OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA 

-ME, CNPJ: 04482585000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/01/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de VILMA DE OLIVEIRA, 

EUCIMARA ERICA DIASE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 27380/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/01/2009

 - Valor Total: R$ 7.230,71 - Valor Atualizado: R$ 7.230,71 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se a executada Brasil Oeste Refrigeração 

Ltda Me por edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 56. O edital 

deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho 

Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, conforme 

estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital 

em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da 

Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte executada 

(art. 72, II do Código de Processo Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801324 Nr: 14895-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR AVELINO DE SOUZA - ME, ELENIR 

AVELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20.969

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º do CPC), sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784698 Nr: 8041-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARDAL 

LTDA, JOSE LUIZ CARRETO PARDAL, ARMINDO CARRETO PARDAL, 

MARCIO ROBERTO CARRETO PARDAL, PAULO HENRIQUE COSTA, JOSE 

ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º do CPC), sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820039 Nr: 2938-20.2016.811.0003

 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: AIDE APARECIDA PEDRO FUGIMOTO

 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 a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788279 Nr: 9537-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INES CRISTINA MEDEIROS SILVA, APARECIDA 

MEDEIROS BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por INES CRISTINA 
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MEDEIROS SILVA e APARECIDA MEDEIROS BRUNO em face do MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO POVO (fl. 282).É o relatório.Decido.Conforme 

determinado no acórdão de fls. 232/242, o percentual devido será apurado 

em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, 

a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso 

I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, 

estabelece que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, 

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, 

tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados para 

apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio 

como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo das autoras, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e obedecendo o limite máximo de 

11,98% (fl. 241-v). No atual estágio do processo já se sabe quem foi o 

vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a 

regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 746569 Nr: 5926-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDA GOMES PEREIRA SCHWEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por VALDA GOMES 

PEREIRA SCHWEGER em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A decisão 

de fls. 271/272 determinou a intimação do perito JOSÉ WELLITON ALVES 

DE SOUZA para apresentar proposta de honorários, o qual apresentou 

proposta às fls. 279/280, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta 

reais).A presente ação de cumprimento e liquidação de sentença foi 

julgada extinta pela sentença de fls. 398/401.O acórdão de fls. 437/441 

deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora contra a 

sentença de extinção da liquidação, para que seja procedida a liquidação 

de sentença por arbitramento.É o relatório.Decido.Na hipótese dos autos, 

conforme já consignado às fls. 271/272, o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.Para realização da perícia o perito 

JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA apresentou proposta de honorários 

no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) (fls. 279/280). Ocorre 

que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade técnica do trabalho do 

perito nomeado, é certo que a sua proposta de honorários apresenta valor 

mais elevado do que o habitualmente praticado neste Juízo em casos 

semelhantes atualmente. Diante disto, substituo o perito nomeado nos 

autos, nomeando para o encargo o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737525 Nr: 362-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUCERLEY DE MATOS MEDEIROS, CLEYBER PEREIRA 

MAIA, JOSE FERNANDES CAVALCANTE, MARCELO MARQUES DA SILVA, 

MAURICIO ALVES DA SILVA, BENEDITO VITORIO DE OLIVEIRA, JOAO 

RIBEIRO DE AMORIM, TADEU HENRIQUE MOURA, MANOEL LAUDARIO DE 

BAIRROS, GEOVAN PIMENTEL DE ARRUDA, VANESSA DOS SANTOS 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO.

Intimem-se os autores para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requererem o que entenderem de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741547 Nr: 3027-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDNA DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.....Decido.Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 

124/125, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.Para realização da perícia os peritos Aurilene Lopes Soares, Isabel 

Borges Fernandes, Ângela Maria de Oliveira Sabatini e Marcio Ferreira de 

Oliveira apresentaram proposta de honorários, respectivamente, nos 

valores de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), R$ 3.000,00 (três mil 

reais), R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais), conforme se verifica dos documentos de fls. 128 e 

165/168.Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade técnica 

do trabalho dos aludidos peritos, é certo que as suas propostas de 

honorários apresentam valor mais elevado do que o habitualmente 

praticado neste Juízo em casos semelhantes atualmente. Diante disto, 

nomeio para o encargo o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, 

podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim 

Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 9973-9173, 

e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 890684 Nr: 2029-07.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780528 Nr: 6419-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos à 

execução ajuizados por ADM DO BRASIL LTDA em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, para reconhecer o direito da embargante à isenção 

do ICMS sobre as mercadorias objeto da lide, e, consequentemente, para 

extinguir a execução nº 6628-33.2011.811.0003, Cód. 451449.Isento o 

embargado das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01.Quanto aos honorários advocatícios, impõe 

mencionar que o proveito econômico se trata de valor inestimável, pois 

alcança a cifra de R$ 8.805.926,88 (oito milhões, oitocentos e cinco mil, 

novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798599 Nr: 13747-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMBATO & PEREIRA DA SILVA LTDA ME, 

CLODOALDO PEREIRA DA SILVA, IVANIZE MARIA DRAGONETTI BIMBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de fls. 48/56.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786973 Nr: 8993-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, DENILTON 

PIMENTA VIEIRA, JOSE CARLOS ARAUJO, SIRLEY OLIVEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 PROCESSO Nº 786973

VISTO.

O ESTADO DE MATO GROSSO opõe embargos de declaração quanto à 

decisão de fls. 40/41, que julgou procedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade e excluiu JOSÉ CARLOS ARAÚJO do polo 

passivo da referida execução fiscal.

O embargante alega que há contradição na sentença, pois a 

jurisprudência somente ilide a responsabilidade do sócio pelos débitos da 

sociedade após o transcurso de dois anos da retirada da sociedade.

É o relatório.

Decido.

Conheço dos embargos interpostos, pois tempestivos.

 No mérito, não se verifica violação ao artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a decisão embargada não foi omisso ou contraditória, 

bem assim foi adequadamente fundamentada, já que foi devidamente 

apreciada e decidida as razões expendidas como fundamento do 

julgamento.

 Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não 

constituem via adequada para provocar nova decisão sobre questão 

jurídica já decidida motivadamente. Embora a decisão embargada 

eventualmente apresente obscuridade, contraditória ou omissão, os 

embargos devem ser acolhidos apenas para suprimir tais vícios, não 

podendo ser alterada a substância do julgado, não servindo a nova 

apreciação de matéria já devidamente apreciada e decidida.

 Posto isso, desacolho os embargos de declaração apresentado pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, quinta-feira, 18 de julho de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 797946 Nr: 13454-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO FOLLMANN & CIA LTDA 

- ME, KLEBER PEDRO FOLLMANN, CARLOS FRANCISCO FOLLMANN, 

MAITE JUSSARA FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 No caso em debate, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da 

pretensão executiva, porque a constituição definitiva dos créditos 

tributários ocorreu em 11/03/2014 (fls. 04/v), e a inicial foi despachada em 

15/09/2010 (fls. 07), data em que ocorreu a interrupção da prescrição, 

nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.Com essas 

considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por 

CARLOS FRANCISCO FOLLMANN & CIA LTDA-ME e determino o 

prosseguimento da execução.Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de bens dos executados. 

Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 18 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785890 Nr: 8550-70.2015.811.0003

 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: SUELI CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 898392 Nr: 4790-11.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9521-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 8523-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Os advogados SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO e SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO alegaram que houve o substabelecimento 

ilegal de poderes nos autos, que acabou sendo apontado pelo Tribunal de 

Justiça quando do pagamento da RPV alusiva aos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, requerem seja oficiado a Central de Precatórios do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando o esclarecimento 

dos fatos, bem como seja oficiado a OAB/MT, para tomar conhecimento 

das condutas antiéticas no feito (fls. 161/162).

 Indefiro os pedidos de fls. 161/162, eis que se trata de tentativa de 

transferir ao Juízo ônus que não lhe compete.

 Os esclarecimentos quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos 

atinente aos honorários de sucumbência podem ser solicitados pelos 

advogados diretamente na Central de Precatório do Tribunal de Justiça.

 As apontadas condutas antiéticas, por suas vezes, podem ser levadas 

ao conhecimento da OAB/MT pelos próprios advogados requerentes, sem 

a necessidade de intervenção deste magistrado.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798814 Nr: 13847-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MANOEL 

AMARO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 198/208, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda 

das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo do autor, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799544 Nr: 14179-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENY MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO...Decido.Conforme determinado na decisão de fls. 163/170, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda 

das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755434 Nr: 10557-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARA JACINTA DE LARA MOURA ZAMBONATO

 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...Decido.Conforme determinado na decisão de fls. 153/157, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda 

das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757957 Nr: 12096-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO...Decido.Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 

124/126, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo do autor, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 
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do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.Para realização da perícia os peritos Isabel Borges Fernandes, 

Ângela Maria de Oliveira Sabatini, Marcio Ferreira de Oliveira e Aurilene 

Lopes Soares apresentaram proposta de honorários, respectivamente, 

nos valores de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), R$ 2.300,00 (dois 

mil e trezentos reais), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 700,00 (setecentos 

reais), conforme se verifica dos documentos de fls. 188/189 e 

202/205.Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade técnica 

do trabalho dos aludidos peritos, é certo que as suas propostas de 

honorários apresentam valor mais elevado do que o habitualmente 

praticado neste Juízo em casos semelhantes atualmente. Diante disto, 

nomeio para o encargo o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, 

podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim 

Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 9973-9173, 

e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779694 Nr: 6076-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VICENTE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, ROSANGELA 

MARIA REGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por VICENTE DE 

ALMEIDA SILVA JUNIOR e ROSANGELA MARIA REGES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.É o relatório.Decido.Conforme determinado 

no acórdão de fls. 228/233, o percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual 

devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o 

contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091 ,  (66 )  9622 -9967 ,  (66 )  8422 -8138 ,  e -ma i l 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo dos autores, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733789 Nr: 13705-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOANA VALERIA DA CONCEIÇÃO BARROS

 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:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741545 Nr: 3025-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCINEIDE PINHEIRO LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820419 Nr: 3118-36.2016.811.0003

 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: DIVA ROSA DE OLIVEIRA

 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 a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820246 Nr: 3058-63.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILIA DO CARMO SOUZA

 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....Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 235/241, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda 

das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003484-58.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BORGES DO NASCIMENTO FILHO (EXECUTADO)

L. B. DO NASCIMENTO FILHO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Diante da situação de hipossuficiência comprovada, 

CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça. Suspendo o pagamento 

de custas, em face ao disposto no art. 98, §3° do CPC. Arquivem-se, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 65927 Nr: 1028-85.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIO JOUTI, VIRGINIA ESTSUKO JOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, 

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 Intimação da parte executada acerca da sentença a seguir: "Com efeito, 

disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação. No caso, resta demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o reconhecimento 

expresso e incontroverso pela credora. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil. Custas pelo executado e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Por derradeiro, determino a revogação do arresto/penhora do 

imóvel – fl. 23, devendo o cartório de Registro de Imóveis ser oficiado para 

que efetue a devida baixa. Determino o levantamento dos valores 

penhorados, fl. 160, devendo os autos ficarem arquivados até que seja 

apresentado dados bancários para levantamento do valor. Com o trânsito 

em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe."

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 308465 Nr: 281-34.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MATOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pereira neto - 

OAB:5613

 I – Designo para o dia 10 de outubro de 2018, às 09:00hs, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

 II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas (em caso de não 

localização nas intimações anteriores, deverá ser intimada a parte que 

arrolou para indicar o endereço atual, em até 15 dias antes da sessão, 

sob pena de prejuízo da prova) intimem-se em seguida os Srs. jurados.

 III – Requisite-se reforço policial.

 IV – Intimem-se o réu e as partes.

 V – Atualizem-se os antecedentes do réu.

 VI – Considerando que desde julho de 2015 os autos pendem de 

realização de sessão plenária e que o causídico vem se ocultando a 

responder as notificações deste juízo, apesar da declaração expressa do 

réu no sentido de que o Dr. Roque Pereira Neto é seu advogado, fl. 324, 

remetam-se cópia desta decisão e de todas as demais que ordenou a 

manifestação da defesa, com as respectivas inércias, bem como a 

declaração do réu, fl. 324, ao Conselho de Ética da OAB/MT para as 

devidas providências. Anotando-se ainda que, em caso de ausência à 

Sessão, o causídico poderá ser multado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 215030 Nr: 1050-28.1996.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOMINGOS ULLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMIANO CARVALHO - 

OAB:57377 SSP/SP

 S E N T E N Ç A (...) 2. Fundamentação. (...) 2.1. Do mérito. (...) 2.2.1. 

Materialidade do delito de homicídio. (...) 2.2.2. Dos indícios de autoria. (...) 

Assim, verificada a existência dos elementos de que a autoria recai no 

denunciado e sabedor que, na fase da pronúncia, vigora o princípio in 

dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à 

apreciação do tribunal popular. Nesse sentido é a lição de Fernado Capez: 

(...) 2.1.3. Da legítima defesa. (...) Ao caso em tela, neste sumário de 

culpa, não foi destacado por nenhuma das testemunhas/informantes a 

existência de injusta agressão, atual ou eminente, ao agressor. Por 

quanto, se de fato ocorreu à legítima defesa, entendo que necessita de 

maior apuração na prova, razão pelo qual entendo que compete ao Juízo 

Natural dos crimes dolosos contra à vida tal decisão. 2.2.4. Das 

qualificadoras. (...) 2.2.4.1. Do motivo torpe. (...) (...) (...) 2.2.4.2. Da 

qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Descreve ainda, 

que foi utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que 

a vítima foi atingida com dois disparos e, após estar ao solo, efetuado mais 

um disparo, sem dar a ela oportunidade de qualquer chance de defesa. No 

que tange a qualificadora apontada, seguindo o mesmo posicionamento e, 

considerando que há indícios de sua ocorrência, posto que apontada nas 

descrições das lesões, no exame de necropsia e mapa topográfico, deve 

ser esta apreciadas pelos Srs. Jurados. 3. Dispositivo. Assim, 

PRONUNCIO João Domingos Ulle para que seja julgado perante o Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, §2º, IV 

do Código Penal. Após a coisa julgada desta decisão, em relação ao réu 

Fernando, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, informarem as 

testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, DDAG, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Certifique-se se a defesa indicou o endereço da testemunha Maria 

Cleuza de Jesus, conforme determinado na ata de audiência.

II – Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614312 Nr: 4940-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 S E N T E N Ç A 1. Relatório. (...) Eis o que é digno de nota. 2. 

Fundamentação. (...) 2.1. Mérito. (...) 2.2. Materialidade do delito de 

tentativa de homicídio. (...) 2.3. Dos indícios de autoria. (...) 2.4 Da 

qualificadora. Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na 
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prática do delito de tentativa de homicídio mediante a utilização de recurso 

que dificultou a defesa da vítima, pois esta teria sido atacada de surpresa 

pelo réu. Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora 

apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de 

indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos 

Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de 

declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às 

qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis. (...) Contudo, 

das provas produzidas nos autos, verifica-se que o elemento surpresa 

não se mostra presente no caso, já que a própria vítima, quando inquirida, 

informou que o réu chegou à porta de seu quarto, com uma faca em 

punho, chamando pelo seu nome e então partido para cima, deferindo-lhe 

os golpes de faca. (...) (...) Sendo assim, não havendo comprovação da 

ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, 

esta deve ser afastada, vez que não há indícios reais de que tenha sido 

utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima já que, segundo a 

própria vítima, o réu foi até o quarto, chamando-o, minutos após a 

discussão. 3. Dispositivo. PRONUNCIO Antônio Bezerra dos Santos para 

que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela 

prática do delito do art. 121, caput, c/c art. 14, ambos do CP, vez que há 

prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do 

Código de Processo Penal. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642335 Nr: 3738-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 S E N T E N Ç A 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1. Das preliminares 

de inépcia da denúncia e falta de justa causa. (...) Logo, não vislumbro 

que a alegação da defesa enseje absolvição sumária do réu ou 

impronúncia até porque não pode ser apreciada neste momento por ser 

alegação de mérito, fazendo se imprescindível a dilação probatória. (...) 

Desta feita, os indícios iniciais de autoria e materialidade necessários para 

persecução da ação penal se fazem presentes, sendo que a matéria 

alegada pela defesa como preliminares se confundem com o mérito, não 

sendo suficiente para levar a uma absolvição sumária ou extinção de 

punibilidade. 2.2. Do remembramento dos feitos e extinção por 

litispendência. (...) (...) 3. Dispositivo. Diante do exposto, afasto as 

preliminares arguida pela defesa do réu Valdeir Zelix dos Santos, pelos 

motivos acima expostos. Determino o remembramento dos autos, para 

reintegrar o réu Valdeir Zelix dos Santos, aos autos de código 295994, em 

consequência, dada a ocorrência da litispendência, julgo extinto o 

presente feito, em relação aqueles autos. Remetam-se, aos autos de 

código 295994, substituindo-as por cópias, o edital de citação e certidões 

de fls. 379/380 e 383, resposta à acusação e parecer ministerial, fls. 

388/400, bem como esta decisão. Intime-se a defesa do réu Valdeir desta 

decisão, bem como da audiência designada naqueles autos. Dê-se ciência 

ao Ministério Público desta decisão. Requisitem-se e intimem-se as 

testemunhas indicadas pela defesa, autorizando-se a expedição de 

missivas se necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646324 Nr: 7078-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO RODRIGUES - 

OAB:26.963

 Conforme se abstraí da certidão de fls. 400, as fls. 380, o causídico 

renunciou o mandado que lhe incumbia poderes outorgados pelo réu, 

posto isto, vejamos o que diz o art. 112 do Código de Processo Civil, a 

respeito:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

 Deste modo, fica nítido que incumbe ao advogado que renuncia aos 

poderes do mandato, a notificação do mandante, consoante o artigo 

transcrito acima.

 Por conseguinte, analisando os autos, o ilustre patrono comprovou que 

comunicou ao mandante.

 Ante ao exposto,

 Decido:

I – Chamo o feito á ordem para, tornar sem efeito a decisão de fls. 399.

 II – Reconheço do pedido de renúncia juntado às fls. 380.

 III – Intime-se o réu para constituir novo advogado. Por outro lado, caso 

seja informado da impossibilidade, desde já nomeio o Defensor Público 

para promover a defesa dativa dos acusado, devendo manifestar-se nos 

termos do art. 422 do CPP.

IV – Em seguida, voltem-me conclusos para designar sessão de 

julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612764 Nr: 3270-03.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARCOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452 MT

 1. Relatório

O acusado, por intermédio de advogado constituído, requereu a expedição 

da Guia de Execução Provisória, igualmente o envio para o juízo 

competente da vara de execução penal para dar inicio ao cumprimento da 

pena, tendo em vista à sentença condenatória proferida as fls. 617/619. 

Breve relato.

2. Fundamento.

 Em análise detida dos autos, verifica-se que o requerente foi condenado 

a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, da qual 

o Ministério Público interpôs recurso de apelação, fls. 648/657.

Estritamente a respeito do pleito defensivo arguido, aludi o art. 1.566 da 

CNGC, veja-se:

Art. 1.566. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória 

recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa 

de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, 

devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos 

benefícios cabíveis.

Pois bem, no caso dos autos, o condenando não faz jus a expedição da 

guia provisória, uma vez que se encontra em liberdade, aguardando para 

dar inicio ao cumprimento da pena, não se tratando de réu preso, de modo 

que não possui guarida o requerimento defensivo.

3. Dispositivo.

I – Indefiro o pedido retro.

II – Intime-se novamente o causídico a apresentar as devidas 

contrarrazões recursais, advertindo-o que, em caso de não cumprimento 

oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT para providências cabíveis.

III – Apresentadas as razões, remetam-se os autos ao E. TJMT para a 

apreciação do recurso, com os devidos elogios.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287697 Nr: 1876-10.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR ELICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Gerage - 

OAB:98209/SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAOR ELICKER, Filiação: Ary Elicker e 

Leonora Maria Elicker, data de nascimento: 01/12/1957, brasileiro(a), 

natural de Renascença-MT, convivente. atualmente em local incerto e não 
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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: Processo n.º 1876-10.2003.811.0064( Id. 287697)Pronunciado: 

Alaor ElickerVistos em correição extraordinária.ALAOR ELICKER, 

devidamente qualificado, foi denunciado e pronunciado como incurso nas 

sanções do art. 121, § 2º, incs. III do CP, com as implicações da lei 

8.072/90 ( Lei dos Crimes Hediondos ).Após regular instrução criminal, em 

juízo de admissibilidade ou sumário da culpa, foi o réu pronunciado, 

oportunidade qual foi submetido a julgamento a júri popular na presente 

solenidade.Observadas as fases do “juízo da causa” e em plenário, 

procedeu ao julgamento, tendo o colendo Conselho de Sentença proferido 

sua decisão soberana.É o sucinto relatório.Passo a emitir a resposta 

estatal.Pela prática dos crimes contra a vida ( Homicídio Qualificado ), 

decidiu o Conselho de Sentença que o réu ALAOR ELICKER, cometeu o 

delito mencionado.À vista disso, e atento aos princípios constitucionais da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, bem como 

examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, então, passo a 

dosar as penas a serem impostas ao réu.A culpabilidade evidentemente 

demonstrada, não excedendo a normalidade do tipo penal. Quanto aos 

antecedentes é o réu primário. No que pertinente a conduta social e 

personalidade do agente nada há no feito para aferir. O motivo do crime 

nada a considerar. As circunstâncias do crime essa sim deve ser 

considerada em desfavor do imputado, sobretudo porque o mesmo ceifou 

a vida de sua esposa quando esta encontrava-se gestante de 03 para 05 

meses, consoante se ressai dos laudo pericial de fl. 08, fato esse que 

sequer inibiu sua conduta delituosa. As consequências do crime inerente 

ao próprio delito. Quanto ao comportamento da vítima é neutra. Dessa 

forma, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, 

fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja em 12 ( Doze ) anos e 10 ( Dez 

) meses de reclusão.Inexistem atenuantes, todavia reconheço agravante 

ínsita no art. 61, inc. II, alínea “e”, última figura, qual foi requerida pelo M. 

Público em plenário, de modo que agravo a pena em mais 10 ( dez ) 

meses, razão qual fixo a PENA PROVISÓRIA em 13 ( Treze ) anos e 08 ( 

oito ) meses de reclusão.Na 3ª e última fase da dosimetria da pena, 

inexistem majorantes e minorantes, de modo que torno a sanção 

DEFINITIVA em 13 ( Treze ) anos e 08 ( oito ) meses de reclusão, em 

regime FECHADO a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “a” do CP.POR 

TAIS CONSIDERAÇÕES, e considerando a vontade soberana do Conselho 

de Sentença, CONDENO o réu ALAOR ELICKER, qualificado nos autos, 

nas sanções do art. 121, § 2º, inc. III, com as implicações da lei 8.072/90 ( 

Lei dos Crimes Hediondos ) à pena privativa de liberdade de 13 ( Treze ) 

anos e 08 ( oito ) meses de reclusão, em regime FECHADO, e o faço com 

fulcro no art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do CP.Deixo de condenar o réu na 

pena-multa, tendo em vista a ausência de previsão legal para essa 

espécie delituosa.De mais a mais, nego ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, sobretudo por manterem incólumes os mesmos motivos 

ensejadores da custódia cautelar já decretada, bem como para que o réu 

dê inicio ao cumprimento da reprimenda ora imposta, qual fixou como 

regime de cumprimento de pena o fechado.Por sua vez, CONDENO o réu 

nas custas e despesas processuais, justamente por ter sido o tempo todo 

assistido advogado constituído, o que faz presumir condições financeiras 

p a r a  a r c a r  c o m  a s  d e s p e s a s  e  c o m  e s s e s 

emolumentos.Transitadaemjulgadoa sentença condenatória, lance o nome 

do réu no rol dos culpados, bem como oficie ao juízo de seu domicílio 

eleitoral, para os fins previstos no art. 15, inc. III, da CR/88 ( Suspensão 

dos Direitos Políticos ), além de comunicar os órgãos de registros, 

expedindo ainda a guia de execução de pena, com a consequente 

remessa ao juízo da vara de execução penal.Após não havendo 

pendência alguma, arquivem os autos mediante as formalidades legais.Dou 

a presente decisão proferida em plenário, saindo as partes presentes 

devidamente cientes deste ato processual. Cumpra.Rondonópolis, 20 de 

julho de 2017. Wladymir Perri – Juiz de DireitoPresidente do Tribunal do Júri

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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de julho de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603704 Nr: 1454-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVIDI JOSE DE SOUZA, CLEBER PALMEIRAS 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 S E N T E N Ç A 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. Sem preliminares 

arguidas ou vícios procedimentais a serem saneados, passo ao mérito. 2.1 

Mérito. Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz 

singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os 

indícios da autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria 

sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal. 

2.1.1. Materialidade do delito de homicídio tentado. (...) 2.1.2. Dos indícios 

de autoria. (...) (...) 2.1.3. Das qualificadoras (...) (...) 2.1.4. Do motivo fútil. 

(...) 2.1.5. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. (...) 3. 

Dispositivo. PRONUNCIO Deividi José de Souza e Cleber Palmeiras de 

Oliveira para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca pela prática dos delitos do art. art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c os 

art. 29 e 14, inciso II, todos do Código Penal, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam oitivar em 

Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677067 Nr: 8820-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARRATTE FARIA, MARCKEZAN 

LEOTERIO QUEIROZ, ANTONIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAUJO, 

ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181, MARCIO CARRATE DE FARIA - OAB:39.737/GO

 Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas as partes acima mencionadas sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral. O MM Juiz proferiu 

decisão oral com o seguinte dispositivo: Homologo a prisão em flagrante 

delito, convertendo-a em prisão preventiva em desfavor de, Marcelo 

Pereira Franca, Marckezan Leoterio Queiroz, Antônio Sebastião Honorato 

de Araújo e Adriano Albino Nascimento, vez que há prova da materialidade 

e indícios de autoria, sendo necessária ainda para garantia da lei penal e 

da ordem pública. Expeçam-se os devido mandados de prisão. Determino 

ao Senhor Diretor da Penitenciária local que, ao custodiar o indiciado 

Adriano Albino Nascimento, mantenha-o em cela compatível a sua 

condição de saúde mental, dificuldade de fala, e interação social. No mais, 

aguarde-se a conclusão do inquérito. Saem os presentes intimados para 

todos os efeitos. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659700 Nr: 8740-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 
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commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ADIMERCIO CORDOVA DA 

ROSA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, bem como intimar o 

acusado de que qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada 

no processo.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645788 Nr: 6595-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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 NATALINO MANOEL DA 

SILVA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 2018, às 15:00 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, 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 esteja(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619079 Nr: 2175-98.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Flores Schendroski 

- OAB:21669, Vinicius Piccini Nunes - OAB:25086/O

 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 o processo e o curso do 

prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP e 

remetidos ao arquivo provisório.

Assim, tendo em vista que o(s) réu(s) não foi(ram) localizado(s/as), bem 

como não compareceu(ram) em juízo para responder a ação penal, 

mantenho integralmente a decisão que suspendeu o processo pelo prazo 

de 08 anos e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670106 Nr: 2590-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON RODRIGO LEITE GOUVEIA, 

WALLISSON DA CONCEIÇÃO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Isia Maria Faria - OAB:7130

 posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/09, para CONDENAR os réus 

Wallison Rodrigo Leite Goveia, brasileiro, solteiro, nascido em 14/02/1998, 

natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 28915127 SSP/MT e CPF 

056.190.271-20, filho de Reginaldo Nonato de Gouveia e de Elisdeth Maria 

Leite, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 206, Bairro Jardim 

Brasília, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Wallisson da 

Conceição Miranda, brasileiro, solteiro, nascido em 19/01/1995, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2182249 SSP/MT e CPF 046.103.031-40, 

filho de José Alves Miranda e de Leonilda da Conceição, residente na Rua 

Felinto Miller, nº 1401, Bairro Vila Operária, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime descrito no art. 157, 

§ 2°, I e II, do Código Penal, por 04 (quatro) vezes (quatro vítimas), em 

concurso formal.Passo doravante a dosar as reprimendas.DO RÉU 

WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA. (...)Portanto, fixo a pena privativa de 

liberdade definitiva ao réu Wallison Rodrigo Leite Goveia em 06 (seis) anos 

e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial 

semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do 

salário mínimo.A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 

44, I, do Código Penal, diante do quantum de pena aplicada.

(...)DISPOSIÇÕES FINAIS.Quanto ao direito dos réus de apelarem em 

liberdade, insta observar que os réus responderam ao processo 

segregados e, considerando também que os requisitos da prisão 

preventiva ainda encontram-se presentes, conforme já demonstrado na 

decisão que decretou a prisão preventiva dos citados réus, portanto, com 

espeque em dados concretos e com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de 

Processo Penal, NÃO concedo aos réus a oportunidade de recorrerem em 

liberdade da presente sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644852 Nr: 5823-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Iintimação do advogado do acusado Sérgio Barbosa de Oliveira, Dr. 

Rubson Pereira Guimarães - OAB/MT nº 18.839/O, para apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670638 Nr: 3073-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEITE MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Elias Leite Mota, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, vítimas e do interrogatório do réu, 
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declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611329 Nr: 1669-59.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIRAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Dalmiran Pereira 

da Conceição, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática 

do crime descrito no art. 306, § 1°, I, da Lei 9.503/97, cuja pena é de 

detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos.

O fato ocorreu no dia 19 de março de 2013, sendo a denúncia oferecida 

no dia 15 de abril de 2013 e recebida no dia 01 de junho de 2013 (fl. 41).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 50/51) e, por intermédio da Defensoria 

Pública, apresentou defesa preliminar à fl. 52.

Iniciada a instrução criminal, cujo trâmite permanece até a presente data, o 

feito fora redistribuído a este Juízo.

Vieram os autos conclusos.

É que merece registro. Decido.

Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do 

instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da 

prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do 

recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 

04 (quatro) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, considerando que a conduta tipificada nos autos, possui 

pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e tendo em mira que, não há 

qualquer elemento nos autos a sustentar uma pena acima de 02 (dois) 

anos de detenção, assim, todo o trabalho despendido com a instrução do 

processo, julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim 

seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 02 (dois) anos se aplicada, 

conclui-se que a prescrição retroativa ocorreria em 04 (quatro) anos, 

segundo dispõe o art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da 

denúncia – 01 de junho de 2013 até a presente data, já transcorreram 

mais de 04 (quatro) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição. 

Assim, prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação 

penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra 

manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, 

como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da 

decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos 

processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao 

cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de 

fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa 

às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é 

aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e 

não sua colocação legislativa.

 TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele 

previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao 

contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 

1º, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim 

estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos 

(JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini 

Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

 Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a 

prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do 

réu face à prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, V, do 

Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício. Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a 

lição:

 “Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de Dalmiran Pereira da 

Conceição, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, 

fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 

109 caput e inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615028 Nr: 5682-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAHERMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Ramalho Gerino - 

OAB:5614/MT

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Rahermes da 

Silva, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime 

descrito no art. 306, § 1°, I, da Lei 9.503/97, cuja pena é de detenção de 

06 (seis) meses a 03 (três) anos.

O fato ocorreu no dia 11 de setembro de 2013, sendo a denúncia 

oferecida no dia 30 de outubro de 2013 e recebida no dia 19 de fevereiro 

de 2014 (fl. 39).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 59/60) e, por meio de advogada 

constituída, apresentou defesa preliminar às fls. 55/58.

Iniciada a instrução criminal, cujo trâmite permanece até a presente data, 
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fora ouvida apenas a testemunha Pedro Cruz de Paiva Ribeiro, conforme 

mídia digital carreada aos autos à fl. 102. Após, o feito fora redistribuído a 

este Juízo.

Vieram os autos conclusos.

É que merece registro. Decido.

Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do 

instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da 

prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do 

recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 

04 (quatro) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, considerando que a conduta tipificada nos autos, possui 

pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e tendo em mira que, não há 

qualquer elemento nos autos a sustentar uma pena acima de 02 (dois) 

anos de detenção, assim, todo o trabalho despendido com a instrução do 

processo, julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim 

seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 02 (dois) anos se aplicada, 

conclui-se que a prescrição retroativa ocorreria em 04 (quatro) anos, 

segundo dispõe o art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da 

denúncia – 19 de fevereiro de 2014 até a presente data, já transcorreram 

mais de 04 (quatro) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição. 

Assim, prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação 

penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra 

manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, 

como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da 

decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos 

processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao 

cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de 

fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa 

às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é 

aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e 

não sua colocação legislativa.

 TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele 

previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao 

contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 

1º, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim 

estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos 

(JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini 

Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

 Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a 

prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do 

réu face à prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, V, do 

Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício. Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a 

lição:

 “Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de Rahermes da Silva, 

qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109 caput e 

inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 

61, do Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615885 Nr: 6562-93.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON FERREIRA CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Welison Ferreira 

Claudio, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática dos 

crimes descritos no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97 e arts. 329 e 331, 

ambos do Código Penal, cujas penas são de detenção de 06 (seis) meses 

a 03 (três) anos, 02 (dois) meses a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses a 02 

(dois) anos, respectivamente.

Os fatos ocorreram no dia 25 de outubro de 2013, sendo a denúncia 

oferecida no dia 05 de junho de 2014 e devidamente recebida no dia 30 de 

junho de 2014 (fl. 34).

À fl. 37, foi certificada a citação pessoal do acusado procedida pelo 

cartório do Juízo face ao seu comparecimento naquele recinto e, por 

intermédio da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar à fl. 42.

Durante a instrução criminal, constatou-se que o acusado preenchia os 

requisitos objetivos e subjetivos à concessão da suspensão condicional 

do processo, razão pela qual o representante ministerial ofereceu ao 

mesmo a referida benesse pelo prazo de 02 (dois) anos e apresentou as 

condições apresentado as condições (fl. 56).

Doravante, o Juízo determinou a intimação do acusado e de seu defensor 

para que manifestassem nos autos o aceite das condições estabelecidas 

à concessão da suspensão condicional do processo (fl. 59).

Desta feita, o acusado compareceu ao núcleo da Defensoria Pública e ao 

ser cientificado acerca da concessão do benefício, bem como das 

condições estabelecidas, exarou seu aceite (fl. 65/65-A).

Dando prosseguimento ao feito, foi designada audiência de proposta da 

suspensão condicional do processo (fl. 67), contudo, não houve tempo 

hábil à expedição de mandado de intimação ao réu, o que foi certificado 

pela secretaria do Juízo (fl. 68), tornando os autos conclusos para 

deliberações. Não obstante à conclusão do feito ao gabinete, verifico que 

permaneceu em cartório até que houve a redistribuição do mesmo a este 

Juízo (fl. 69).

Vieram os autos conclusos.

É que merece registro. Decido.
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Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do 

instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da 

prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do 

recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 

04 (quatro) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, considerando que as condutas devem ser analisadas 

individualmente (art. 119, do CP) e, considerando que a conduta mais 

gravosa possui pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, bem como, não 

há qualquer elemento nos autos a sustentar uma pena acima do mínimo 

legal, portanto, em caso de uma possível condenação chegaríamos a uma 

pena de 02 (dois) anos de detenção, assim, todo o trabalho despendido 

com a instrução do processo, julgamento, eventual recurso e execução do 

julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 02 (dois) anos se aplicada, 

conclui-se que a prescrição retroativa ocorreria em 04 (quatro) anos, 

segundo dispõe o art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos, do Código Penal.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da 

denúncia – 30 de junho de 2014 até a presente data, já transcorreram 

mais de 04 (quatro) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição. 

Assim, prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação 

penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra 

manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, 

como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da 

decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos 

processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao 

cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de 

fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa 

às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é 

aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e 

não sua colocação legislativa.

 TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele 

previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao 

contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 

1º, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim 

estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos 

(JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini 

Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

 Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a 

prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do 

réu face à prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, V, do 

Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício. Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a 

lição:

 “Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

Ex positis, JULGO por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE de Welison 

Ferreira Claudio, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da 

prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 

110, § 1º e 109 caput e inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, e em 

consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619228 Nr: 2334-41.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNO CEDRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Adno Cedro de 

Carvalho, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 

crime descrito no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97, cuja pena é de 

detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos.

O fato ocorreu no dia 22 de março de 2.014, sendo a denúncia oferecida 

no dia 04 de abril de 2.014 e recebida no dia 02 de junho de 2.014 (fl. 33).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 48/49) e, por meio de advogado 

constituído, apresentou a sua resposta à acusação às fls. 76/77.

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, 

foi interrogado o réu, conforme mídia de fl. 82.

Ainda durante a sobredita solenidade, os contendores apresentaram as 

derradeiras alegações de forma oral.

Após a redistribuição do feito, vieram os autos conclusos.

É que merece registro. Decido.

Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do 

instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.
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Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da 

prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do 

recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 

04 (quatro) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, considerando que a conduta tipificada nos autos, possui 

pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e tendo em mira que, não há 

qualquer elemento nos autos a sustentar uma pena acima de 02 (dois) 

anos de detenção, assim, todo o trabalho despendido com a instrução do 

processo, julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim 

seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 02 (dois) anos se aplicada, 

conclui-se que a prescrição retroativa ocorreria em 04 (quatro) anos, 

segundo dispõe o art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da 

denúncia – 02 de junho de 2.014 até a presente data, já transcorreram 

mais de 04 (quatro) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição. 

Assim, prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação 

penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra 

manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, 

como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da 

decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos 

processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao 

cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de 

fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa 

às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é 

aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e 

não sua colocação legislativa.

 TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele 

previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao 

contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 

1º, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim 

estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos 

(JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini 

Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

 Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a 

prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do 

réu face à prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, V, do 

Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício. Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a 

lição:

 “Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de Adno Cedro de 

Carvalho, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, 

fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 

109 caput e inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619654 Nr: 2750-09.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BORGES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Fábio Borges 

Batista, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 

crime descrito no art. 306, § 1°, II, da Lei 9.503/97, cuja pena é de 

detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos.

O fato ocorreu no dia 05 de abril de 2014, sendo a denúncia oferecida no 

dia 24 de abril de 2.014 e recebida no dia 15 de maio de 2014 (fl. 56).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 68/69) e, por intermédio da Defensoria 

Pública, apresentou defesa preliminar à fl. 73.

Iniciada a instrução criminal, cujo trâmite permanece até a presente data, 

foi colhido apenas o depoimento da testemunha policial militar Juliano 

Rodrigues Pamplona, conforme mídia digital carreada aos autos à fl. 131.

Após a redistribuição do feito, vieram os autos conclusos.

É que merece registro. Decido.

Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do 

instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da 

prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do 

recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 

04 (quatro) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, considerando que a conduta tipificada nos autos, possui 

pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e tendo em mira que, não há 

qualquer elemento nos autos a sustentar uma pena acima de 02 (dois) 

anos de detenção, assim, todo o trabalho despendido com a instrução do 

processo, julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim 

seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 02 (dois) anos se aplicada, 

conclui-se que a prescrição retroativa ocorreria em 04 (quatro) anos, 

segundo dispõe o art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da 

denúncia – 15 de Maio de 2014 até a presente data, já transcorreram mais 

de 04 (quatro) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição. Assim, 

prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação 

penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra 

manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, 
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como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da 

decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos 

processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao 

cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de 

fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa 

às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é 

aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e 

não sua colocação legislativa.

 TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele 

previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao 

contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 

1º, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim 

estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos 

(JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini 

Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

 Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a 

prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do 

réu face à prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, V, do 

Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício. Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a 

lição:

 “Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de Fábio Borges 

Batista, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, 

fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 

109 caput e inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623642 Nr: 6432-69.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal em trâmite em desfavor de Edson José da Silva, 

pela prática, em tese, do ilícito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, cuja 

pena é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos.

O fato ocorreu no dia 30 de agosto de 2.014, sendo a denúncia oferecida 

em 23 de março de 2.015 e recebida no dia 14 de maio de 2.015 (fl. 40).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 47) e, por meio de advogada constituída, 

apresentou defesa preliminar às fls. 50/54.

 Iniciada a instrução criminal, cujo trâmite permanece até a presente data, 

o feito fora redistribuído a este Juízo.

 Vieram os autos conclusos.

 É que merece registro. Decido.

Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do 

instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da 

prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do 

recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 

03 (três) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, considerando que a conduta tipificada nos autos, possui 

pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e tendo em mira que não há 

elementos nos autos a sustentar uma pena acima de 09 (nove) meses, 

pois aparentemente o réu não é reincidente, portanto, em caso de uma 

possível condenação, todo o trabalho despendido com a instrução do 

processo, julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim 

seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 09 (nove) meses se 

aplicada, conclui-se que a prescrição retroativa ocorreria em 03 (três) 

anos, segundo dispõe o art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, todos, do Código 

Penal.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da 

denúncia – 14 de maio de 2.015 até a presente data, já transcorreram mais 

de 03 (três) anos, torna-se evidente a ocorrência da prescrição. Assim, 

prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação 

penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra 

manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, 

como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da 

decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos 

processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao 

cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de 

fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa 

às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é 

aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e 

não sua colocação legislativa.

 TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele 

previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao 

contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 

1º, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim 

estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos 

(JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini 

Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

 Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a 

prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do 

réu face à prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, VI, do 

Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício. Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a 

lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 446 de 606



prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

 Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de Edson José da 

Silva, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, 

fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 

109 caput e inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670012 Nr: 2504-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GODENY DE MATTOS, 

RONNY CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT, TATIANE BONISSONI - OAB:18717/MT

 Autos nº 2504-71.2018.811.0064 – Cód. 670012

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório dos réus Carlos Eduardo Godeny de Matos e Ronny Cesar 

Garcia para o dia 16.08.2018, às 13h30.

Intimem-se os réus, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322146 Nr: 349-13.2009.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Percy dos Santos, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes 

descritos nos arts. 303, par. único, c/c par. único, I e III, do art. 302 e art. 

306, todos da Lei nº 9.503/97, cuja pena são de detenção de 06 (seis) 

meses a 02 (dois) anos, com a possibilidade de aumento de pena de 1/3 à 

metade e detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, respectivamente.

 Os fatos ocorreram no dia 08 de janeiro de 2.008, sendo a denúncia 

oferecida no dia 27 de janeiro de 2.009 e devidamente recebida no dia 12 

de fevereiro de 2.009 (fl. 56).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 82/83) e, por meio de advogado 

constituído, apresentou defesa preliminar às fls. 79/80.

Iniciada a instrução criminal, cujo trâmite permanece até a presente data, 

verifica-se que fora ouvida apenas a testemunha Jocimar Silvino Andrade, 

conforme mídia digital carreada aos autos à fl. 146, sendo que o réu teve 

sua revelia decretada à fl. 145. Após, o feito fora redistribuído a este 

Juízo.

 Vieram os autos conclusos.

É que merece registro. Decido.

Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Compulsando os autos, ei de reconhecer que o feito foi acometido pela 

prescrição, senão vejamos:

Inicialmente, insta salientar que, a conduta mais gravosa, em tese, 

praticada pelo acusado caracteriza o delito de embriaguez na direção de 

veículo automotor, amoldando-se ao tipo penal previsto no art. 306 da Lei 

nº 9.503/97, cuja pena é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos.

Ademais, temos que da data do recebimento da denúncia – 12 de 

fevereiro de 2.009, até a presente data, já se transcorreram mais de 08 

(oito) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

De outro giro, segundo dispõe o art. 109, inciso IV, do CP, o Estado teria o 

prazo de 08 (oito) anos para processar e julgar o delito em tela.

Portanto, resta evidente a ocorrência da prescrição, implicando, assim 

portanto, na extinção da punibilidade do réu face à prescrição do ius 

puniendi com arrimo nos artigos 109, IV, do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

 Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de Percy dos Santos, 

qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109 caput e 

inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 

61, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto. P. R. I. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655890 Nr: 5294-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos.Compulsando o feito, verifico que o sentenciado possui 

condenação por crime de estupro de vulnerável (guia de fl. 05), dentre os 

crimes praticados, assim, necessário se faz a realização do exame 

criminológico, nos termos do enunciado da Súmula nº 439 do STJ, que 

admite o referido exame pelas peculiaridades do caso, desde que em 

decisão motivada.Também a redação da Súmula Vinculante do Supremo 

Tribunal Federal nº 26, permite ao Juízo a solicitação do mencionado 

exame, em casos de crimes hediondos ou equiparados:"26. Para efeito de 

progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou 

equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 

2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o 

condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 

benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a 

realização de exame criminológico."Por celeridade, em contato via telefone 

com servidora da Policlínica Central, antiga Fusmat, foi agendado o dia 

25/07/2018, às 14h00min, para realização do exame pelo Dr. Antônio de 

Castro Alves, médico psiquiatra que atende pelo Município.Intime-se o 
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médico, encaminhando-se cópia da denúncia (fls. 06/10) e da sentença 

(fls. 13/23), bem como dos seguintes quesitos, que deverão ser 

encaminhados, também, no e-mail bethcapote@gmail.com, responsável 

pelo agendamento na Policlínica, consignando que o laudo deverá ser 

apresentado, a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias [...] 

COMUNIQUE-SE o Diretor da Unidade Prisional, para que tome as 

providências cabíveis, a fim de encaminhar o recuperando para 

atendimento com o referido médico, com urgência. Com o aporte do laudo 

psiquiátrico, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público.Intime-se a 

defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633915 Nr: 5365-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:1.897

 Vistos.

Vieram o feito concluso para apreciação de pedido de progressão de 

regime do recuperando Ademar Alves Nogueira Filho, via defensor 

constituído.

Contudo, verifico que o cálculo de pena às fl. 179 não foi realizado 

corretamente, visto que, o sentenciado pagou fiança em 29/07/2010 (fls. 

145-verso/146), de modo que não poderá ser usada essa data como início 

de cumprimento da pena, além do referido apontamento, o cálculo de fl. 

179 está computando como pena cumprida o período de 29/07/2010 até a 

presente data, sem nenhuma interrupção, sendo apenas alterada a data 

base para a data da última prisão.

Desse modo, determino a imediata retificação do cálculo de pena acostado 

de fl. 179, atendendo as observações acima.

Ante o exposto, postergo a análise do pedido de progressão de regime 

para posterior juntada do cálculo de pena retificado.

Com o aporte, intimem-se as partes para manifestação, para posterior 

homologação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, em 18 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675557 Nr: 7463-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 (...) .ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. retro, 

com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

RICARDO PATRÍCIO PEREIRA ROCHA, devidamente qualificado nos autos, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – 

Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código 

de Processo Penal); II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a 

este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal); III - Não 

frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, 

do Código de Processo Penal);IV – Suspensão da posse/restrição do 

porte de armas.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641004 Nr: 2490-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU THEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado ALCEU THEODORO DE CARVALHO, devidamente qualificado 

nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço 

com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.As partes desistem 

dos prazos recursais.Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaOnório 

Gonçalves da Silva Júnior AdvogadoAlceu Theodoro de Carvalho 

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669972 Nr: 2474-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIS ANTONIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Certifico, em cumprimento ao mandado do MM Juiz de direito, dirigi nesta 

cidade, RUA ARANALDO ESTEVÃO NR 2365 BAIRRO JARDIM 

GUANABARA e aí sendo, no dia 03/07/2018 PROCEDI A CITAÇÃO DO 

SR.MARCIO LUIS ANTONIO DE MELO, do teor e por todo conteúdo do 

presente mandado, o qual após leitura de tudo bem ciente ficou, 

recebendo contrafé que lhe ofereci, exarando sua assinatura no verso do 

mandado; Indagando se pretende ou não constituir advogado, o réu disse 

ter Advogado e ser o Dr. Gilberto de Moraes Viana OAB 19177 

(GILBERTODEMORAESVIANA@GMAIL.COM)., (( MAURO ROBERTO 

XAVIER DE LIMA MAT.: 7128)).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 645765 Nr: 6577-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RASIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, GELSON LUÍS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3.966, GUSTAVO 

BOUVIÉ DE OLIVEIRA - OAB:16.323

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 6577-57.2016.811.0064 – Código 645765.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Elton Rasia

Data e horário: quinta-feira, 19 de julho de 2018, 14h14min.
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PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado do acusado: Anderson Luiz Rasia

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do advogado e do 

acusado. Ausentes os demais.

 O Ministério Público desistiu da testemunha Carla de Melo Marques.

O advogado Anderson Luiz Rasia desistiu da oitiva da testemunha de 

defesa Robson Sôlves Andrade.

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO os pedidos de desistências das oitivas das 

testemunhas Carla de Melo Marques e Robson Sôlves Andrade.

 Ademais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida às fls. 

67.

Com a devolução da missiva e, não havendo requerimentos pendentes, 

dou por encerrada a presente instrução processual, 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.

Cumpra-se. Às providências.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Anderson Luiz Rasia

 Advogado

Elton Rasia

Advogado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702546 Nr: 10524-84.2011.811.0003

 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): EMPRESA DELLANI & CIA LTDA - EPP, JEAN 

RODRIGUES DOS SANTOS, ELIRIO GENINHO DELLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEI ROQUE CICHOCKI - 

OAB:23.396-PR

 Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do CP, declaro, por sentença, 

extinta a punibilidade dos indiciados EMPRESA DELLANI & CIA LTDA EPP, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 00.541.817/0001-77, com sede na Est. 

Dilma Chácara NR200, s/n, Bairro Chácaras Brasília, na cidade de 

Cláudia/MT e ELÍRIO GENINHO DELLANI, brasileiro, casado, portador do 

CPF nº 169.041.339-53, inscrito no RG nº 1392035 SSP/PR, filho de 

Bernardo Dellani e Assunta de Lazari Dellani, endereço ignorado, face a 

ocorrência da prescrição. Encaminhe cópia ao Ministério Público para 

eventual ajuizamento da Ação Civil Pública, visando a reparação do dano 

ambiental.Oficie ao juízo deprecado da Comarca de Ampére/PR para que 

proceda a devolução da CP independentemente de cumprimento.Com o 

trânsito em julgado, arquive os autos.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 13 de julho 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 188/2018-DF A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO 

DA COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a edição do Provimento nº 02, de 22 de março de 2018, que 

cria as Varas Especializadas; Considerando o número de processos em 

andamento, nesta Comarca, e a necessidade de readequação do quadro 

funcional, bem como redistribuição dos estagiários nas Varas Cíveis, 

Criminais, Especializadas e demais departamentos;

RESOLVE:Art. 1º ESTABELECER o número de vagas destinado aos 

estagiários para as secretarias, gabinetes e demais unidades Judiciárias 

na Comarca Sinop, de acordo com o quadro abaixo:

Secretaria/Gabinete/Unidade Judiciária Número de Estagiário

1ª Vara Cível - 03

2ª Vara Cível - 03

3ª Vara Cível - 03

4ª Vara Cível - 03

Vara Especializada de Família e Sucessões - 04

Vara da Infância e Juventude - 03

Vara Especializada da Fazenda Pública - 05

Vara Especializada dos Juizados Especiais - 05

1ª Vara Criminal - 03

2ª Vara Criminal - 03

3ª Vara Criminal - 03

4ª Vara Criminal - 03

Cejusc - 02

Central de Administração - 02

Cartório Distribuidor - 02

Central de Arrecadação e Arquivamento - 02

Central de Arquivo - 01

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Sinop, 18 de julho de 2018. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS-Juíza 

de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004610-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUITETO HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ARQUITETO HOME 

COMERCIO DE ARTIGOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO Vistos etc. Defiro a 

pesquisa on line, por meio do sistema INFOJUD, de modo a obter a última 

declaração de imposto de renda, para localização de bens e endereços da 

parte executada. Com a resposta, determino que as informações oriundas 

da Receita Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr 

em segredo de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário 

para identificação visual de tal condição. Após, cumpridas as diligências 

retro, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção, por abandono. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de 

maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

PASTIFICIO SELMI SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MG53261 (ADVOGADO)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

FORTE COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105 (ADVOGADO)

LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISSA DE AZEVEDO PIRES OAB - MG174366 (ADVOGADO)

HELOISA BELEBECHA ACHOA VAN DER VLIET OAB - PR56654 

(ADVOGADO)

AMANDA FERRARI MAZALLI OAB - SP284618 (ADVOGADO)

ALESSANDRA DABUL OAB - PR21556 (ADVOGADO)

LEIZIANE NEGRAO OAB - PR51378 (ADVOGADO)

MARCOS LEANDRO PEREIRA OAB - SC7404 (ADVOGADO)

WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA OAB - DF16379 (ADVOGADO)

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO OAB - DF36647 (ADVOGADO)

MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

CREMER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

VALQUIRIA MIRIAN COUTINHO OAB - MT19368/O (ADVOGADO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BUZZI & BUZZI LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO OAB - SP0026487A 

(ADVOGADO)

ADRIANA ESPINDOLA CORREA OAB - PR25691 (ADVOGADO)

ODAIR MAURO ZUFFO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALUMINIO SAO JORGE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

FAMILY COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO)

LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

UNILEVER BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ADELCIO SALVALAGIO OAB - SC0009585A (ADVOGADO)

VICENTE ROMANO SOBRINHO OAB - SP83338 (ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO)

NOVITA DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO FUSTER NOGUEIRA OAB - SP334027 (ADVOGADO)

ANDREIA PEREIRA REIS OAB - SP147966 (ADVOGADO)

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIS ROBERTO OLIMPIO OAB - SP135997 (ADVOGADO)

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO OAB - PR0033743A 

(ADVOGADO)

ANTONELLA BERTOLUCCI LOCOSELLI OAB - SP135393 (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL MARCELINO OAB - SP149354 (ADVOGADO)

MONDELEZ BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO)

ANTONIO JORGE ESTRELA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER OAB - RS54001 (ADVOGADO)

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

ALEX MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO TADEU VASCONCELOS SILVA OAB - SP182457 (ADVOGADO)

NORTAO ATACADO LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL MACHADO DE SOUZA OAB - SP378394 (ADVOGADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE ZORZAN ALVES OAB - SP0182184A (ADVOGADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIAO FABRIL SANTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

THIAGO PUGINA OAB - SP273919 (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

INTERFOOD IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO)

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO)

SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO OAB - MS10912 

(ADVOGADO)

ANA LUCIA MACEDO MANSUR OAB - PR21951 (ADVOGADO)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

BELLO ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CEREALISTA GM EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO TRIANGULO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - GO4606 (ADVOGADO)

MARILIA ROHM ITABORAHY OAB - PR66213 (ADVOGADO)

AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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ELZA MEGUMI IIDA OAB - SP95740 (ADVOGADO)

LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

LATICINIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO CELSO EICHHORN OAB - SP160412 (ADVOGADO)

GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO)

CARGILL AGRICOLA S A (TERCEIRO INTERESSADO)

PANDURATA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BOA VISTA COMUNICACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

J.B. ESTRELA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO)

ANDRE VANDERLEI VICENTINI OAB - SP161946 (ADVOGADO)

ENRIQUE FONSECA REIS OAB - MG90724 (ADVOGADO)

ELCIO FONSECA REIS OAB - MG63292 (ADVOGADO)

BIANCA RODRIGUES CASTILHO OAB - SP335913 (ADVOGADO)

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO)

RODOLFO VINICIUS LENZI OAB - SP289931 (ADVOGADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS MOLINA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRA BIANCHI OAB - SP206515 (ADVOGADO)

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP0091311A (ADVOGADO)

ANDREA GODOI BATISTA OAB - SP243391 (ADVOGADO)

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

RADIO FM MORENA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

SPECTRUM BRANDS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE 

CONSUMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

STOCK ATACADO CALCADOS E CONFECCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAURO ANDRE GUAPO & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

ROSIMERI FERNANDES DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

METALURGICA MOR SA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA OAB - SP208670 (ADVOGADO)

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNEI ALVES MANZANO FERRARI OAB - SP215737 (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO)

CASA DI CONTI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

RODRIGO RECART OAB - SP107521 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002346-20.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA REQUERIDO: CREDORES Vistos 

etc. Petição de Id 13833332 requerendo a autorização de dação 

pagamento consistente na venda do veículo descrito no processo com a 

permuta em serviço, objetivando reformar parte de loja de Sinop-MT, 

adequando-a ao projeto de prevenção e combate de incêndio - SPDA. 

Juntou proposta de compra de bens da empresa Geramatos Automação 

Industrial, no valor de R$ 44.000,00, onde ela sinalizou interesse em 

adquirir o caminhão e adimpli-lo com o abatimento em serviços a serem 

realizados nos dois estabelecimentos da recuperanda (metade dos 

serviços na Loja Vitoria Regia e a outra metade loja Centro). É o que cabia 

relatar. Decido. De proêmio, há de se destacar que a Lei n.° 11.101/2005 

prevê algumas alternativas, como a venda de alguns bens, com vistas a 

permitir todas as formas que se mostrem viáveis à continuidade das 

atividades empresariais (art. 50). Entretanto, ao menos a priori, este juízo 

não poderá decidir a respeito da venda/permuta, sem que antes haja o 

consentimento dos credores envolvidos nesta recuperação judicial. 

Ressaltado aqui o protagonismo dos credores neste processo, uma vez 

que este é o espírito da Lei n.° 11.101/2005, pars conditio creditorum. 

Ademais, assembleia dos referidos se avizinha, a acontecer em 

18/07/2018, amanhã, devendo tal matéria ser remetida ao crivo deles, 

primeiramente. Há de lembrar apenas que a assembleia teima em não se 

realizar, já numa terceira tentativa, a sinalizar que a recuperação 

pretendida tem encontrado severa resistência não debelada pela 

recuperanda em plano razoável. Sobe outro prisma, vale mencionar que a 

empresa recuperanda não demonstrou cabalmente qual o real fim da 

reforma aludida. Embora tenha relatado a necessidade de realizar 

benfeitorias de cunho aparentemente de segurança, já que mencionou 

genericamente projeto de prevenção e combate a incêndio – SPDA, 

trouxe-o de forma sucinta e com informações conflitantes, tendo em vista 

que nos fatos noticiou a reforma apenas em uma loja e na proposta 

colacionada, existe a informação da realização dos serviços em dois 

estabelecimentos, como forma de pagamento pelo veículo. O orçamento 

praticamente nada explica. Mínimas palavras e a sigla spda que não 

elucida o efetivo conteúdo do que possivelmente deverá ser feito, tendo 

em vista o considerável valor orçado. Deve ter mais critério, de modo que 

seja minimamente inteligível o que se realizará. Demais, sabido e ressabido 

que a tabela FIPE é um norte praticamente limite da compra e venda de 

veículos, soando estranho a bondade do prestador de serviços aceitar a 

dação em pagamento por valor superior a tal tabela, que mostra aparente 

vantagem à recuperanda, mas sem coerência com a realidade 

mercadológica respectiva. Necessários esclarecimentos nesse ponto. 

Mais um motivo para remeter a permuta requerida a avaliação dos 

credores em assembleia. Apenas para finalizar a questão, observado que 

a recuperando fatura mais de 12000.000,00 mês, e com a “stay period” ou 

“automatic stay” (suspensão das execuções e medidas constritivas em 

seu desfavor) que já perdura há mais de 02 anos, em virtude da 

vinculação da benesse a aprovação do plano de recuperação judicial - 

que se diga de passagem, está morosa por demais- era de se esperar que 

ela atingisse o fôlego necessário para continuar no mercado, 

especialmente para honrar compromisso de reduzida natureza, como o 

apresentado, querendo desfazer de ativo preexistente, o juízo nem tem 

conhecimento de alguma restrição, como alienação fiduciária, a sinalizar 

possíveis dificuldades que podem inflamar eventual pedido de quebra. 

Sem mais delongas, indefiro o pedido de permuta de bens por serviços, 

facultando que seja submetida à assembleia geral de credores prevista 

para ocorrer amanhã, em 18/07/2018. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

17 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012871-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TIUSO WAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA CORDOVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça do ID 

13455875.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001682-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

13598611.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007881-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

12717924.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010228-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINO & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO BERNARDINO SANTOS (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000004-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SINOP 

LTDA - ME (RÉU)

DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

NEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

12656218.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013256-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANILSO FERREIRA DIAS (REQUERIDO)

MAQ NORTE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

12809319.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009618-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DIAS SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

12924400.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011963-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL FELICIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

13090937.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012024-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI DA SILVA CORREIA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

12924298.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000772-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

13523165.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 2319-11.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONISETE BARROS, MORETTI & 

ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - 

COTEMINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIMAR PASIN DE GODOY - 

OAB:OAB/PR 17.398, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ARIKAWA 

- OAB:113031/SP, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT 3.504-A, 

Priscila Kátia Miguel Fakine - OAB:OAB/MT 13.706-O

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intimem-se as partes exequentes 

para, querendo apresentarem as Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 289933 Nr: 2214-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCEO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERON DA SILVA LEMES - 

OAB:8358-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:13388/MT

 “Vistos etc. Apesar da finalidade da missiva ser apenas a intimação da 

testemunha para comparecer em audiência no juízo deprecado, não pode 

ser olvidado que este se localiza a quase 500 km de distância, conforme é 

notório, possivelmente incluído no objeto da deprecata a oitiva da 

testemunha neste juízo, conforme, aliás, pode ser depreendido da r. 

decisão incrustrada no corpo da CP. Até porque a solenidade lá marcada 

já se realizou a muito tempo e a testemunha nem chegou a ser intimada. 

Nesse passo, a frisar que não se trata de absurda “citação” da 

testemunha, conforme enfatizado nos pedidos da parte que a arrolou, mas 

de mera intimação, como de fato é a natureza jurídica do ato, se a 

testemunha não foi encontrada, descabe por enquanto falar em sua 

condução coercitiva, somente factível quando tiver sido efetivamente 

intimada. Recado ou deixada cópia do mandado com parente dela não 

pode ser entendida como regular intimação. Por esta razão, indefiro a 

condução coercitiva da testemunha, que deve ser procurada no mesmo 

endereço ou noutro que a parte requerida indicar, tendo em vista noticias 

reiteradas de que estaria na verdade em Cuiabá, não sendo encontrada 

nenhuma vez nas diligências realizadas. Aliás, desde o início, já 

extrapolando o regramento do art. 455 do CPC, a parte nem se dignou a 

notificar a testemunha para comparecer às audiências. Ainda assim, 

custeando as diligências e tratando-se de carta precatória, que dormita 

neste juízo há quase ano e meio, redesigno a audiência para o dia 16 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas. Comunique-se o juízo deprecante para 

fins das intimações devidas. A parte requerida deve cooperar com a 

efetividade da diligência, preparando-a e esforçando-se na indicação do 

paradeiro da testemunha, sob risco de preclusão, com a devolução da 

precatória por inviabilidade de seu cumprimento. Sai o presente intimado. 

Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118891 Nr: 11230-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. RIBEIRO ME, EDER RODRIGUES RIBEIRO

 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 etc.

Defiro a pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do 

sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição virtual no 

órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, com 

vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC.

 Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada.

Por fim, restando infrutífera as diligências acima, defiro subsidiariamente a 

pesquisa no sistema INFOJUD, de modo a obter as 03 últimas declarações 

de imposto de renda da parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188654 Nr: 9958-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN ALEXANDRE PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC, o pedido formulado na inicial. 

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, que fixo estes em 10% do valor 

atribuído à causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do CPC.Todavia, a 

condenação nas verbas sucumbenciais da parte autora fica suspensa por 

até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária não 

demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira tenha 

superado a hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182261 Nr: 3201-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROMERO RAVAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos, com resolução do 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer obrigação da 

parte requerida de exibir, como de fato já as exibiu, cópias dos contratos 

ajustados com a parte autora acerca das relações negociais entre ambas 

relacionadas a empréstimos, cheque especial e cartão de crédito. 

Facultado ao banco requerido cobrar do requerente eventual tarifa 

legalmente estipulada para a hipótese em tela de fornecimento das cópias 

dos documentos almejados.Tendo em vista os princípios da causalidade e 

da sucumbência a apresentação dos documentos solicitados, condeno a 

parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do 

valor atribuído à causa, a teor dos arts. 82, 84 e 85 do CPC.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331714 Nr: 10574-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEDRO ZANELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCE INÊS FINKLER DE 

CAMARGO - OAB:PR 33.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009154-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES DA ROCHA SAURESSIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO)

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

 

Cumprimento de sentença nº 1009154-07.2017.8.11.0015. Exequente: 

Geralda Alves da Rocha Sauressig. Executados: Ympactus Comercial 

S/A, Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew 

Merril. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Geralda Alves 

da Rocha Sauressig em face de Ympactus Comercial S/A (Telexfree), 

Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril. 

Inicialmente, considerando que a exequente, conforme holerite que instrui 

a inicial (Doc. Id. 9216984), labora como técnica em enfermagem auferindo 

a modesta renda mensal de R$ 2.667,78 (dois mil, seiscentos e sessenta e 

sete reais e setenta e oito centavos), ao passo que, em consulta ao 

sistema “Renajud”, constata-se a inexistência de bens registrados em seu 

nome suficientes a elidir a condição de hipossuficiência declarada na 

inicial, havendo, a propósito, apenas a motocicleta Marca/Modelo 

Honda/Biz 125, Ano/Modelo 2016/2017, Placa QBS-0201, com gravame de 

alienação fiduciária, em observância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, cumulado com art. 98, caput, do Código de Processo 

Civil, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em 

prosseguimento, intimem-se os executados para pagamento, nos termos 

do artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC. Observe-se o disposto no artigo 

1.043 e seguintes da CNGCGJ/MT. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 12 

de abril de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 317793 Nr: 1501-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA LOPES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522 OAB/MT, FLÁVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:MT/3.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de oitiva da testemunha Francismar da Silva Moreira para o dia 

16 de agosto de 2018, às 15h00min.

2. Observe-se o disposto no art. 455 do CPC e nos arts. 393 e 1.210 e 

seguintes da CNGC/MT.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 194346 Nr: 16097-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA FERRAZ PAJANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte autora a manifestar-se no presente 

autos quanto a petição de fls. 136/139 e bloqueio de fls. 134. Prazo: legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118499 Nr: 10798-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SCHANNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769

 Certifico que, em virtude da Portaria 20/2018-DF os prazos processuais 

foram suspensos na secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop no 

período de 16.4.2018 a 04.5.2018. Certifico ainda que, nos termos do 

artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o recurso de apelação de 

fls. 390/420, foi interposto no prazo legal devidamente acompanhado do 

preparo. Ante o exposto, encaminho os autos ao setor de expedição de 
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matéria de imprensa afim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 228920 Nr: 4982-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de título extrajudicial entre a parte exequente Transterra 

Terraplanagem e Pavimentação Ltda. de um lado, e a parte executada 

Devanira Moura, qualificados.

As partes entabularam acordo às p. 32/33, sendo elas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado, e empregada forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento, preenchidos todos os requisitos de existência e validade do 

negócio jurídico, que de pronto foi homologado pelo juízo à p. 34.

 Em virtude do inadimplemento da parte executada, compuseram-se 

novamente à p. 36/37, que foi homologado pelo juízo à p. 38.

Requerido pela credora a dilação do prazo de suspensão para que a 

devedora quitasse o acordo (p. 39) no interregno de 180 dias.

Relatados e examinados.

 Decido.

A parte exequente noticia nos autos, à p. 40, o cumprimento integral do 

título exequendo e pugnou pela extinção da ação e consequente 

arquivamento.

 Com efeito, a pendenga executiva está encerrada.

 Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais por conta da exequente.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade na causa.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

Sinop – MT, 08 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192917 Nr: 14632-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e 

despesas judiciais, se houver, pela parte exequente.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.Sinop – MT, 08 de maio de 2018.Walter 

Tomaz da CostaJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219682 Nr: 18112-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZELIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Transterra 

Terraplanagem e Pavimentação Ltda. em face Julio Cesar Fabio, ambos 

qualificados.

R. decisão inaugural p. 29.

As partes se compuseram, postulando pela suspensão do feito até o 

integral cumprimento do avençado.

 Contudo, em 09/04/2018, a parte exequente informou o adimplemento do 

acordo pela parte executada (p. 42).

É o relatório.

Decido.

As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico, não há óbice para a homologação postulada.

 Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”.

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013).

Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220449 Nr: 18662-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO CAMPISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 58/62.

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (20.02.2028), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada.

3. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das atividades forenses, 

mantendo em aberto na Distribuição.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242633 Nr: 13750-22.2015.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAMES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a formulação de acordo entre as partes (fls. 56/57), 

determino a intimação da parte exequente, por meio de suas advogadas, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização 

processual da parte executada, juntando aos autos instrumento 

procuratório ou para que ratifique a assinatura deste com firma 

reconhecida e, ainda, junte aos autos fotocópia dos documentos pessoais 

da parte executada, sob pena de não homologação da convenção.

1.1. Consigno, por oportuno, que em se tratando de procurador(a) diverso 

da parte exequente, este(a) deverá ratificar o acordo formulado entre as 

partes.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 66124 Nr: 5773-28.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. S. I. INFORMÁTICA ELETRONICA LTDA., 

LUCIANO ANDRE RUCKER

 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. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fls. 

229/231) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. 

Neste sentido:

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DA PENHORA 

ON-LINE - ORDEM DE BLOQUEIO AO SISTEMA BACENJUD - PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - 

DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a intimação do 

devedor para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, 

cujo pagamento não fora efetuado, mostra-se correto o deferimento da 

penhora on-line e determinação para expedição da ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud. (AI 155593/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 

07/04/2014).

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005475-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DIAS FURRIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FRAGA DO NASCIMENTO OAB - PR33031 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005475-62.2018.8.11.0015. AUTOR: INES DIAS 

FURRIER RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc... Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos com pedido de tutela provisória que Ines Dias 

Furrier move contra Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico. Aduz a autora que era contratante do plano de saúde 

oferecido pela cooperativa/requerida desde outubro de 2014, e que 

passou mal no dia 14.11.2017 devido a problemas cardíacos, razão pela 

qual se dirigiu ao hospital, no entanto a cooperativa/requerida negou as 

solicitações dos procedimentos médicos. Esclarece que “naquele momento 

tinha plena convicção de que o plano de saúde estava regular e ativo. 

Mas, infelizmente, somente depois tomaram conhecimento de que a 

Unimed rescindira o plano alguns meses antes por falta de pagamento”. 

Afirma que o cancelamento do plano de saúde é ilegal e abusivo, eis que a 

cooperativa/requerida deveria lhe notificar acerca da inadimplência das 

mensalidades até o 50º dia de atraso, no entanto ela somente foi 

notificada após 422 dias de inadimplência, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que seu plano de saúde seja reativado. É o relato do 

necessário. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica 

entre as partes é claramente de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos e objetivos, previstos nos artigos 2º e 3º, assim 

como nos §§ 1º e 2º, da Lei 8.078/90, a qual positiva um núcleo de regras 

e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais, 

inclusive no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova e 

à natureza objetiva da responsabilidade do fornecedor de serviços. Nesse 

sentido, destaca-se o verbete sumular 469 do Superior Tribunal de 

Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde”. A matéria posta em juízo é regida pelo artigo 13, 

parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98, o qual apenas autoriza o 

cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações 

excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude 

ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a 

sua notificação devidamente comprovada até o quinquagésimo dia de 

inadimplência, verbis: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do 

vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas 

ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os 

produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência 

mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a 

suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou 

não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, 

consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, 

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 

quinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão 

unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de 

internação do titular. In casu, vislumbra-se nos documentos ID 13401570 e 

ID 13401571 que a autora encontrava-se inadimplente com o pagamento 

das mensalidades vencidas em 10.03.2017 e 10.04.2017, sendo notificada 

para regularizar a pendência em 27.04.2017, sob pena de rescisão 

contratual, ou seja, no 48º dia de inadimplência. Desta feita, como não 

procedeu ao pagamento no tempo e modo devidos, a requerida rescindiu o 

contrato em discussão. Muito embora a notificação ID 13401571 tenha sido 

recebida por terceira pessoa, a verdade é que o artigo 13, inciso II da Lei 

9.656/98 não exige que a referida notificação seja pessoal. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CDC – 

INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE E RESCISÃO – EXIGÊNCIA LEGAL DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA SEGUIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO 

– CONTATOS TELEFÔNICOS IMPOSSIBILITADOS – VALIDADE PRESUMIDA 

- LEGITIMIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL - REGULARIDADE DO 

CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – DANO MORAL TAMBÉM NÃO CONFIGURADO - MERO 

DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DEVER 

DE REPARAR INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO 

DESPROVIDO. Comprovada a inadimplência de parcelas mensais do plano 

de saúde e encontrando-se a beneficiária impossibilitada de receber a 

notificação dessa falta de pagamento, em razão de uma ausência 

prolongada do endereço fornecido; que sequer atende tentativas de 

contatos via telefones cadastrados, tem-se que a necessidade de 

comunicação prévia a ela usuária do plano de saúde foi cumprida pela 

requerida, restando amparada, outrossim, no artigo 13, inciso II da Lei 

9.656/98, ante a correlação da não exigência de que a notificação seja 

pessoal; imperioso seja mantido o cancelamento decretado na instância 
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singular e afasta o dano moral. De outro lado, acrescente-se que o 

descumprimento contratual, cujo inadimplemento como regra geral é 

previsível, caracterizando mero dissabor cotidiano, próprio da 

contratação, não atingindo a esfera do dano compatível com a ofensa 

moral. (Ap 121664/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) Por todo o exposto, considerando todos os fatos acima 

narrados, bem como o grande lapso temporal de um ano entre o 

cancelamento do plano e a propositura da ação, o que evidencia a 

ausência do periculum in mora, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Considerando que a Autora manifestou não ter interesse na realização da 

audiência de conciliação/mediação, determino a citação da Ré para 

integrar a relação processual, intimando-a para que se manifeste em cinco 

dias sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. 

Havendo interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de 

conciliação, caso contrário, ficará a Ré advertida de que o prazo para a 

contestação tem início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para 

sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009366-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L V BORGES - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009366-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: L V 

BORGES - TRANSPORTES - ME REQUERIDO: ARVOREAR FERT - 

NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos, etc... Diante da petição de ID. 

13175999, designo audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 

17:00 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002063-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. I. A. C. E. I. L. -. E. (REQUERENTE)

V. A. C. E. R. D. P. A. L. -. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002063-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SANTA 

IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, 

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP REQUERIDO: ANTONIO MARCOS DOS REIS 

Vistos, etc... Intimem-se as Autoras para que, no prazo de cinco dias, 

comprove o pagamento das parcelas referente as custas e taxas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1007025-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (AUTOR)

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CRISTOVAO LOCATELLI (RÉU)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (RÉU)

DONIZETE APARECIDO DE SOUZA (RÉU)

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007025-92.2018.8.11.0015. AUTOR: ESTRELA DO 

LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: 

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS 

BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA VISTOS, ETC.... NATUAGRO 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO 

LESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, 

ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, sob o 

argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Que atualmente o Grupo 

emprega diretamente 01 funcionário, mas tem capacidade para gerar 15 

empregos diretos, se estivesse em condições normais, e capacidade de 

Receita Bruta atual de R$ 50.000, podendo chegar tranquilamente a R$ 

300.000,00. Esclarecem que nos últimos três anos foi obrigada a uma 

completa reestruturação, porquanto o setor agropastoril que é seu público 

alvo passou por grandes dificuldades e as vendas diminuíram 

drasticamente. Informaram que a queda nas vendas somadas aos 

inadimplementos as forçaram a buscar recursos junto as instituições 

financeiras para aquisição de insumos, sementes, maquinários e capital de 

giro, o que veio por liquidar a viabilidade das empresas funcionarem, tendo 

em vistas o notório excesso de juros que são cobrados pelos bancos, 

através de empréstimos financeiros com altas e curto pra para 

pagamento, com isso os investimentos não tiveram o retorno planejado e 

esperado, somado a reduzida queda dos rendimentos. Que para 

satisfazer suas obrigações se viu obrigada a descontar duplicatas em 

instituições financeiras que lhes cobraram taxas de juros altíssimos, 

gerando falta de capital de giro. Sustentam a possibilidade do litisconsorte 

ativo, já que operam em conjunto e possuem os mesmos sócios, no 

mesmo ramo de atividade, sujeitando-se as mesmas regras de 

administração, com patrimônio em comum, realizando operações conjuntas 

de crédito e débito em bascos, havendo uma mistura patrimonial. 

Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e avalistas do SERASA e 

demais órgão de restrição ao crédito. Por fim, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. DECIDO Compulsando os autos, 

notadamente os contratos sociais de cada empresa, é possível verificar 

que elas desenvolvem atividades interligadas, tendo em comum a mesma 

administração e estreita ligação, possuindo, inclusive os mesmos sócios, 

circunstâncias suficientes para que possam atuar em conjunto para a 

superação da crise, justificando o litisconsórcio ativo. O art. 48 da Lei nº 

11.101/2005, estabelece os requisitos para que o devedor possa requerer 

a Recuperação Judicial, e tendo as devedoras declarado que nunca 

tiveram sua quebra decretada; que não obtiveram os favores da 

recuperação judicial anteriormente e que nunca foram condenadas pela 

prática de crime falimentar, ADMITO AS DECLARAÇÕES, até porque, nos 

termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar informações 

falsas no processo. A prova de que exercem a atividade há mais de 02 

anos está estampada nos documentos de id. 14193285 e 14193695. 

Dessa forma, e analisando detalhadamente os documentos apresentados, 

tenho por satisfeitas as exigências do art. 48 e 51 da LRF. Ademais, a 

nova visão jurídica deixa clara a relevância das atividades econômicas 

para o desenvolvimento do progresso da sociedade como um todo, em 

função da geração de empregos, avanços tecnológicos, dentre outros, 

fazendo surgir o denominado princípio da preservação da empresa, daí a 

existência do art. 47 da LRF. Como se sabe, a recuperação judicial é 

direcionada e facultada aos devedores que realmente se mostrarem em 

condições de se recuperar, caso contrário, a alternativa é decretação de 

sua falência, razão pela qual ela deve ser requerida antes que a crise 

atinja uma situação irreversível. Por essas razões, e cumpridas as 
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exigências dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05, e para viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira das empresas, e 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL pelo prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da LF) e, assim o fazendo, 

delibero: I – nomeio administrador judicial o douto advogado Economista 

Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da empresa Zapaz 

Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, em 

Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 7697, e-maisl atendimento@zapaz.com .br, que 

deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação, para, em 48 horas, 

assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso, art. 33 da LRF, e 

proceder na conformidade do art. 22, da mencionada lei,. Nos termos do 

art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/205, e “observadas a capacidade de 

pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores 

praticados no mercado para o desempenho de atividade semelhante”, fixo 

a remuneração do Sr. Administrador, em 2% do valor total devido aos 

credores (R$ 2.030.857,48), ou seja, em R$ 40.617,15. Para fins de 

remuneração do Sr. Administrador, determino o adiantamento de 60% 

sobre o total dos honorários, cujo montante de R$ 24.370,29, será pago 

em 10 parcelas mensais no valor de R$ 2.437,02 cada uma, iniciando-se 

no dia 05 de agosto de 2018, e as demais no mesmo dia e meses 

subsequentes, devendo o depósito ocorrer diretamente na conta corrente 

que deverá ser informada pelo administrador, quando da assinatura do 

termo de compromisso, e comprovado nos autos. O saldo remanescente 

(40%) será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, com a 

prestação de contas e relatório circunstanciado, art. 61, I, c/c os art. 154 e 

155, todos da LRF. De qualquer forma, intimem-se as recuperandas e o 

administrador judicial, para que no prazo de 05 dias se manifestem sobre a 

forma e modo de pagamento da remuneração, e informem se houve 

modificação no aqui decidido. II – dispenso a apresentação de certidões 

negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da LF; III 

– determino ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação 

judicial no registro correspondente (art. 69, parágrafo único, LF); IV – 

suspendo o andamento de todas as ações ou execuções contra a 

devedora, na forma do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 

7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

devendo as devedoras comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da LRF) V – determino à devedora a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador, bem 

como que passem a utilizar a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” 

em todos os documentos que forem signatárias, art. 69 da LRF; VI – 

ordeno a intimação do Ministério Público e a notificação por carta às 

fazendas Públicas Federal, Estadual e dos Municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, para conhecimento do presente feito; 

Determino a apresentação pela devedora do plano de recuperação (com 

obediência ao disposto no art. 54, parágrafo único, LF) no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação do feito em 

falência (art. 53), o qual deverá conter: a) discriminação pormenorizada 

dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da Lei, e 

seu resumo; b) demonstração de sua viabilidade econômica; e c) laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o 

resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 

advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e para que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora nos 

termos do art. 55 da Lei. Deixo registrado que os Magistrados deste 

Estado já estabeleceram o entendimento de que cabe aos credores das 

empresas devedoras exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação 

da situação econômica financeira daquelas, eis que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRF. Passo a apreciar o pedido de exclusão do nome das 

empresas e de seus sócios dos órgãos de proteção ao crédito e de 

cancelamento dos protestos. O E. TJ/MT já enfrentou essa questão no 

Agravo de Instrumento nº 71834/2011 – Classe CNJ – 202 – Comarca da 

Capital, onde ficou assentado que durante o período de blindagem (180 

dias), é possível a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de 

títulos referentes as dívidas vinculadas à recuperação judicial. Sendo 

assim, defiro o pedido, para determinar que no período de 180 dias, os 

órgãos de proteção ao crédito suspendam os efeitos das restrições com 

relação as dívidas aqui relacionadas, e havendo novos pedidos de 

restrição, que se abstenham de inscrever em seus cadastros, mantendo 

apenas a anotação “recuperação judicial”, e o cartório de protestos de 

Sinop, que suspenda os efeitos dos protestos já realizados, e se 

abstenha de realizar novos protestos, até que se finde o prazo de 180 

dias. No entanto, deixo registrado que a LRE em seu art. 6º, § 4º, deixa 

claro que o processamento da recuperação judicial suspende todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. Ora, as empresas recuperandas, como o 

próprio nome diz, são sociedade limitada, na qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, art. 1052 e seguintes 

do CC. Desta forma, somente se não integralizado o capital social é que os 

sócios poderão ser compelidos a fazê-lo, tendo em vista que nesse 

estágio a responsabilidade é solidária e ilimitada, contudo, uma vez 

completo o capital social, não existem sócios solidários. Situação diversa é 

dos sócios solidários ou de responsabilidade subsidiária ilimitada que 

integram a sociedade em nome coletivo, comandita simples ou por ações, 

os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, das 

sociedades em conta de participação, etc... Nos exemplos acima, os 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis ficam sujeitos aos efeitos 

patrimoniais da sentença que abre o concurso liquidatório, e serão 

declarados falidos, art. 81 da LRE. Quando a LRE se refere à 

denominação “devedor”, abrange também os sócios ilimitadamente 

responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.703-MG 2011/0125550-9) 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMENTA DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS APTOS A 

GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei 

n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, 

presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal 

dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. 

Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções 

previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos 

coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ). Recurso especial não provido. J. 13.11.12. Como se 

pode observar, ainda que os sócios tenham avalizado a empresa 

recuperanda, não há que se falar em suspensão, depois do prazo de 

blindagem, das execuções, uma vez que não se tratam de sócios 

solidários como dispõe o art. 6º, da LRE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 18 

de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006823-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR FONTOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006823-18.2018.8.11.0015. AUTOR: ANTENOR 

FONTOURA RÉU: SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que Autor requereu a concessão da 
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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 Autor 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 Autor 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006856-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR VIEGAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006856-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALDEMIR VIEGAS DA SILVA Vistos, etc... 

Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007077-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007077-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA REQUERIDO: MARCOS ROBERTO PEREIRA DA 

SILVA Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que, no prazo de 30 dias, 

comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

devolução da presente missiva ao juiz de origem. Com a juntada, 

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. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006921-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA HAAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLNEI CARLOS BRUCH OAB - RS29768 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006921-03.2018.8.11.0015. AUTOR: MADEIREIRA 

HAAS LTDA RÉU: COLONIZADORA SINOP S A Vistos, etc... Intime-se a 

autora para que cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, manifestando o 

seu interesse ou não na audiência de conciliação, bem como efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005947-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRLEI BONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS OAB - MT25190/O (ADVOGADO)

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NUNES NETO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005947-63.2018.8.11.0015. AUTOR: ADIRLEI BONATTO 

RÉU: MARCOS NUNES NETO Vistos, etc... Cite-se o réu para que efetue o 

pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de honorários 

advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 

702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o devedor poderá requerer que lhe sejam 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º 

do CPC. Fica advertido que se no referido prazo não oferecer embargos, o 

mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 

2° do CPC. Havendo pagamento no prazo legal, o réu será isento do 

pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008179-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ADEMIR KEMPF (REQUERIDO)

NILSON SCHMMER KEMPF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008179-82.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BERVIG & 

WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME REQUERIDO: NILSON 

SCHMMER KEMPF, ALCEU ADEMIR KEMPF Vistos, etc... Renove-se a 

intimação do autor para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento 

das guias para a expedição da carta precatória para a Comarca de 

Vera/MT, sob pena de o processo permanecer no estado em que se 

encontra, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do autor, consignando as mesmas advertências. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005259-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA BIGFARMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005259-38.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: 

FARMACIA BIGFARMA LTDA - ME VISTOS, ETC... Conforme informações 

enviadas pelas instituições financeiras, embora a executada possua conta 

corrente, não foi encontrado saldo para quitar a dívida, razão pela qual 

determino que se cumpra o último despacho. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000581-77.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: METROPOLITANA IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS 

Vistos, etc... O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual 

determino que se cumpra o último despacho. Intimem-se os executados, 

art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007092-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIO APARECIDO PINTO OAB - SP348656 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007092-57.2018.8.11.0015. AUTOR: JEFFERSON 

BORDINHAO DE JESUS RÉU: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos, etc... Intime-se o Autor para que, no prazo de 15 dias, cumpra o 

disposto no art. 319, VII do CPC, manifestando o seu interesse ou não na 

audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006891-65.2018.8.11.0015

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:

EVANDRO MORGENSTERN WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006891-65.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: EVANDRO 

MORGENSTERN WAGNER Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que 

efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006733-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006733-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RONALDO 

CENI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc... Trata-se de 

liquidação de sentença, originária da sentença prolatada nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita na Comarca 

de Rio Branco, Estado do Acre, cuja decisão determinou que os valores a 

serem restituídos aos interessados deverão ser apurados em liquidação 

de sentença, podendo ser proposta no foro do seu domicilio. Dispõe o art. 

509, § 2º do CPC, que quando a apuração do valor depender apenas de 

cálculo aritmético, o credor poderá promover o cumprimento da sentença. 

Deste modo, determino a intimação do Exequente para que, no prazo de 15 

dias, emende a inicial, adequando os pedidos ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 513 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007108-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MATILDE MORTENI PAGLIARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO CHAVES FREIRE (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007108-11.2018.8.11.0015. AUTOR: ROSANA MATILDE 

MORTENI PAGLIARI RÉU: DIEGO CHAVES FREIRE Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que a Autora 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 a Autora 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 a Autora 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007105-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MATILDE MORTENI PAGLIARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KAROLINA LIMA ASSUNCAO (RÉU)

DANIEL DOS SANTOS SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007105-56.2018.8.11.0015. AUTOR: ROSANA MATILDE 

MORTENI PAGLIARI RÉU: JESSICA KAROLINA LIMA ASSUNCAO, DANIEL 

DOS SANTOS SANTANA Vistos, etc... Retifique-se a D. R. A, eis que 

trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os 

autos, verifico que a Exequente 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 a Exequente 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 a Exequente 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006556-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EMBARGADO)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada da autora Dr.ª FERNANDA GAVIOLI FACHINI para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação do 

embargado, no bairro Residencial Mondrian, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, visto que o 

mesmo não tem advogado constituídos nos autos principal, conforme 

despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... Bertuol Indústria de Fertilizantes 

Ltda ingressou com os presentes embargos de terceiro em face de 

Seedcorp Produção e Comercialização de Sementes Ltda e Dalton Roberto 

Cagnini. Alega a embargante que é credora do Sr. Moacir Lauro Cagnini e 

Angelina Candida Beal Cagnini, da quantia de 26.880 sacas de milho de 60 

kg, representada pela cédula de produto rural nº 55/2018-2018. Afirma 

que em decorrência da referida cédula foi constituído penhor agrícola 

sobre a área 849 has, da Fazenda Sinuelo, matrículas nº 12.344, 12.345 e 

12.346, do CRI de Porto dos Gaúchos – MT, com a anuência do 

proprietário Jaime Pereira Frank, tendo em vista um contrato de 

arrendamento para fins de exploração agrícola celebrado entre o Sr. Jaime 

e Sr. Moacir. Aduz que foi arrestado “790 hectares da lavoura de milho 

plantados, na Fazenda denominada Sinuelo”, objeto das matrículas 12344 

e 12345, do CRI de Porto dos Gaúchos-MT”, em virtude dos autos de 

execução em apenso, razão pela qual busca a tutela deste juízo. Com a 

inicial vieram os documentos de ID. 13982425 e ID. 13982468, que, a 

princípio demonstram a probabilidade do direito da embargante sobre o 

bem arrestado, razão pela qual recebo os embargos para discussão, e 

consequentemente suspendo o curso do processo principal e as medidas 

constritivas sobre o bem litigioso, art. 678 do CPC, devendo esta decisão 

ser certificada naqueles. Reduza a termo a caução oferecida no ID. 

13982815, oficiando-se ao C.R.I competente. Expeça-se o necessário. 

Cite-se a embargada na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente caso 

não tenha procurador constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do 

CPC, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, art. 

679 do referido diploma. Oficie-se ao juízo deprecado dando-lhe ciência 

desta decisão. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 242233 Nr: 13534-61.2015.811.0015

 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): LUIZ MIGUEL PRESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 Intimar s advogada do requerido Dra. CLEUSA PEREIRA BRAGA para que 

compareça nesta respectiva escrivania no prazo de três dias, a fim de 

retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) expedida(s) com a finalidade proceder a 

inquirição das testemunhas, e providencie a sua distribuição/cumprimento, 

devendo ainda no prazo de dez (10) dias comprovar a(s) distribuição(ões) 

da(s) referida(s) Carta(s) Precatória(s) no Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130548 Nr: 9764-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUILHERME ROSSI ASSIS - 

OAB:24071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:OAB/SP 

15.297, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 Processo nº 9764-36.2010

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102631 Nr: 9636-84.2008.811.0015

 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: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZE AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON SACOMAN - 

OAB:31142/PR

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 
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Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.715/740, 

fora protocolizado no prazo de Lei, 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.: 126362 Nr: 5576-97.2010.811.0015

 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: JUBILAR JOSÉ TESCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SAMUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.145/155, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que não há 

comprovação nos autos do recolhimento do preparo do recurso.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157126 Nr: 4233-32.2011.811.0015

 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: JOSÉ CARLOS ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALEXANDRE RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Processo nº 4233-32.2011

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177053 Nr: 12821-91.2012.811.0015

 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: ELIAS TIMPANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/BA

 Processo nº 12821-91.2012

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 153, intimando-se o 

exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160081 Nr: 7428-25.2011.811.0015

 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: JOSÉ VICHIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:DF/29.208, DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:29208, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:14808-B

 Processo nº 7428-25.2011

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 220236 Nr: 18496-64.2014.811.0015

 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: LUIS FERNANDO QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE F. SARTORI - 

OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT, VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:16.696-B/MT

 Processo nº 18496-64.2014

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de 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.

 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.: 277607 Nr: 14592-65.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMAR ANTONIO PINTO VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14592-65.2016

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Clomar Antonio 

Pinto Vieira em face de Olavo Vicente Friedrich.

 Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 83/87.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 83/87, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se o 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122376 Nr: 1537-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:MT/6.576, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:MT/16.783, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 1537-57.2010

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 137/140, na forma como requerida às fls. 144/147, 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.

 Com ou sem pagamento, façam-me os autos cls. para deliberação.

 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.: 126642 Nr: 5856-68.2010.811.0015

 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: JOSUÉ XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5856-68.2010

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de 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.

 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.: 170565 Nr: 5651-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5651-68.2012

Vistos, etc...

Considerando que já houve a busca de endereço do Executado através 

dos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário às fls. 70/71, 

indefiro o pedido de fls. 121/123.

Cumpra-se a decisão de fls. 69.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 267347 Nr: 7958-53.2016.811.0015

 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: WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS EPP, SINOPEMA S/A 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS, WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS EPP

 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: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 Processo nº 7958-53.2016

Vistos, etc...

Intime-se a empresa Waldermar Barbuio – Madeiras Epp para que, no 

prazo de cinco dias, se manifeste sobre a petição de fls. 485/486.

Com ou sem a manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 252357 Nr: 19552-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EDWARD BACHINSKI, LEONIR FELIPE 

BACHINSKI, NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI, ELOI DOMINGOS 

BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 19552-98.2015

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Alan Edward Bachinski e outros.

 Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 
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compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 165/173.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 165/173, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se o 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157986 Nr: 5143-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, IGOR 

GIRALDI DE FARIA - OAB:MT/7245, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Processo nº 5143-59.2011

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 204, e consequentemente, suspendo a ação pelo 

prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, II do CPC.

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o Exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, e não havendo manifestação, 

intime-se pessoalmente o representante legal do Exequente, consignando 

as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 100155 Nr: 7163-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOMINGOS BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171, KLLECIUS GUSTAVO MACHINESKI - 

OAB:63.509/PR, RAFAEL COMAR ALENCAR - OAB:41585/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 444/2008

Vistos, etc.

Considerando que o feito tramita há dez anos sem a localização de bens 

do devedor, com fundamento no art. 921, III do 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 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.: 330458 Nr: 9688-31.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ANTONIO BELLO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI - 

OAB:OAB/RS 18.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, eis que trata-se de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC.

 Com a juntada, 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.: 32278 Nr: 3087-34.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JOANELLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIVEIRA LIMA, ELO ATACADISTA 

DISTRIBUIDOR LTDA incorporada por LIMA E MORAES TRANSP.ARMAZ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SEABRA LUCIANO 

AIRES - OAB:25.497 OAB-GO, MARLOS TIANO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:GO/20.640, RENALDO LIMIRO DA SILVA - OAB:3.306/GO

 Intimar o advogado do autor Dr. ANDRE JOANELLA para que compareça 

nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de retirar a(s) 

Carta(s) Precatória(s) expedida(s) com a finalidade proceder a avaliação 

e alienação, e providencie a sua distribuição/cumprimento, devendo ainda 

no prazo de dez (10) dias comprovar a(s) distribuição(ões) da(s) 

referida(s) Carta(s) Precatória(s) no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191756 Nr: 13384-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CLEBER BENETTI - EPP, RONALDO 

CLEBER BENETTI, REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Intimar o advogado dos executados Dr. EDILO TENÓRIO BRAGA para que 

no prazo de cinco dias diga se seus constituintes comparecerão à 

audiência designada para o dia 12/09/2018, às 15:30 horas, independente 

de intimação ou, no mesmo prazo informe endereço atual dos mesmos, 

possibilitando assim, a intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 110578 Nr: 2888-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO MARCOS BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de cinco dias junte aos autos a publicação do 

edital de citação, o qual lhe foi encaminhado via AR em março deste ano 

ou, no mesmo prazo requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 1691-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO AQUINO DE FARIAS, LUCAS 

GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI, 

MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI, ROBERTA LOPES ROSSANI 

PRESSOTO, ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Reiterar a intimação do advogado do autor Dr. SERVIO TULIO DE 

BARCELOS para que no prazo de 05( cinco) dias recolha as guias para 

expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de 

Porto dos Gauchos - MT, com a finalidade de proceder a avaliação e 

demais atos, sendo que referidas guias encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br, bem como, no mesmo prazo efetue o depósito das 

diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de intimação da penhora, nos bairros Jardim Paraíso, Mondrian e 

Setor Residencial Sul, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229449 Nr: 5283-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a douta advogada da autora Dra. IEDA MARA SOARES DA SILVA 

para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de 

Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Colider - MT, bem 

como, efetue o depósito da diligência de 01 (uma diligência no bairro Daury 

Riva, para posterior expedição de carta precatória e mandado, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos (nos endereços obtidos 

através dos sistemas disponíveis ao TJ), devendo para tanto recolher as 

guia através do site www.tjmt.jus.br, juntando-as autos, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227668 Nr: 4237-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA JULIO - 

OAB:OAB/MT 19.489, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY SABRINA ZAVADZKI 

GRAF - OAB:14.816, RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS - 

OAB:186199/SP, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105/SP

 Intimar a advogada da executada Dra. SANDRA REGINA MIRANDA 

SANTOS para que compareça nesta respectiva escrivania no prazo de 10 

dias, acompanhada do representante legal da executada, com poderes 

para assinar o termo de penhora da apólice de seguro de garantia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150989 Nr: 12111-42.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR SERRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Intimar a advogada do credor Dra. XÊNIA M. ARTMANN GUERRA e da 

devedora Drs. CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO e/ou CAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

os cálculos apresentados pelo contador judicial às fls. 578.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 320283 Nr: 3268-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Embalagens Maxiplast 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL CARLOS LIMA - 

OAB:9900/SC, VINICIUS DADALD - OAB:42350

 Processo nº 3268-10.2018

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 330822 Nr: 9932-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEREIRA MULLER LTDA, ELÓI MÜLLER, OTILIA 

MARIA BATISTA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Este magistrado, por cautela, procurou o endereço dos executados 

pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (fls. 130), no entanto, 

constava o mesmo endereço da inicial. Os artigos 256 e 257 do CPC 

dispõem que havendo afirmação do autor, ou a certidão do oficial de 

justiça em que comprove que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, poderá ocorrer a citação por edital. Por essa razão, rejeito a 

preliminar suscitada. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. Compulsando os autos, verifico que os embargantes em nenhum 

momento questionou o valor do débito ou a sua inexigibilidade. Os 

presentes embargos devem ser liminarmente rejeitados, nos termos do art. 

918, inciso II, do CPC, por não se fundarem em algum dos fatos 

mencionados no art. 917 do mesmo diploma legal. É de conhecimento 

primário no direito processual, que a petição inicial deve conter os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e isto não é diferente nos 

Embargos, tanto porque sua função é de conhecimento. Se a inicial é 

inepta, esta não existe, e consequentemente, inexiste o processo. Frente 

a isso, forçoso é concluir pela ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que um dos 

pressupostos é a petição inicial com os requisitos exigidos pela Lei 

(C.P.C., arts. 319, 320, 324, etc..). Pelo exposto, ante a falta de pedido e 
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causa de pedir, rejeito liminarmente os embargos, o que faço com 

fundamento no art. 918, II do CPC. Custas pelos embargantes, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 1º, do CPC, uma vez que 

defiro a eles a assistência judiciária gratuita. Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos principais e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. Com o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157098 Nr: 4198-72.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, 

MILTON HENRIQUE ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL, 

EDILEIZA LIMA ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - OAB:MT/9.344, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, CAROLINE LOCATELLI 

- OAB:11821/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:171939/SP, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT

 (...) (Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 

22/11/2004, p. 425) A Lei que elenca os requisitos para o alongamento da 

dívida é a de nº 11.775/08, contudo, no presente caso, verifico que os 

Embargantes não comprovaram seu direito nos autos, aliás, sequer 

mencionaram em quais hipóteses elencadas na Lei se enquadrariam, bem 

como não trouxeram prova alguma de que tenham feito o pedido de 

alongamento da dívida na esfera administrativa. Tem-se, portanto, que os 

Embargantes não comprovaram que seu crédito efetivamente preenche os 

requisitos previstos na Lei 11.775/08, ônus esse que lhes incumbiam, não 

fazendo jus ao deferimento do alongamento da dívida. Por essas razões, 

indefiro o referido pedido. Por fim, em relação ao pedido de afastamento 

do seguro, não há motivos para manifestação, já que não há sequer 

cláusula que verse sobre ele, bem como por inexistir prova de sua 

incidência. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, CONDENANDO os Embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Translada-se 

cópia desta decisão para os autos de n° 1138-91.2011.811,0015 (Código 

nº 153102), e prossiga a execução em seus ulteriores termos. 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/MT, 18 de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269614 Nr: 9546-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI APARECIDA DE LIMA IAGLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ODEMIR SIQUEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 269614

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

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.: 269614 Nr: 9546-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI APARECIDA DE LIMA IAGLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ODEMIR SIQUEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9546-95.2016

Vistos, etc...

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Considerando que o devedor foi intimado, fls. 47, e ainda assim quedou-se 

inerte, fls. 49, com fundamento no art. 523, § 1º, condeno o executado à 

multa de 10% e fixo honorários advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 14.708,32 (quatorze mil, setecentos e 

oito reais e trinta e dois centavos), fls. 58/59.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227182 Nr: 3966-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G SILVA TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:OAB/SP 174.404, TATIANA TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 201.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. APARECIDA BREDA MILANESE para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, remoção, 

avaliação e intimação no bairro: Comunidade Jardim, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162445 Nr: 10214-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NEVES SANTOS

 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:

 Autos nº 10214-42.2011

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do 

Bradesco S/A em face de Fabio Neves Santos.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 144/147.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 144/147, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se o 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 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.: 171358 Nr: 6534-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. RODRIGO MOREIRA GOULART do teor 

da sentença de fls. 62 abaixo transcrita.

SENTENÇA: Vistos, etc...Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada por Colonizadora Sinop S/A em face de Ismael de 

Paulo. Antes da citação do Executado, por petição de fls. 43/47, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação. O acordo foi homologado 

e o processo suspenso, fls. 51. Por fim, a Exequente foi intimada para que 

se manifestasse acerca do adimplemento do acordo, fls. 60, todavia, 

quedou-se inerte, fls. 61.

 Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 43/47, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios, conforme pactuado. Com o trânsito em julgado, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C.. Sinop, 12 de março 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275836 Nr: 13604-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA ART CIMENTO EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13604-44.2016

Vistos, etc...

 Considerando a certidão de fls. 52, defiro o pedido de arresto formulado 

pela Exequente, fls. 58/59.

 Defiro o pedido de arresto/bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ 

nº 004/2007, no valor de R$ 15.967,02 (quinze mil, novecentos e sessenta 

e sete reais e dois centavos) fls. 59.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o parágrafo primeiro do art. 830 do 

CPC, e a exequente conforme dispõe o parágrafo segundo do referido 

dispositivo.

 Proceda a busca do endereço da executada através dos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial nos referidos endereços, 

expedindo-se o necessário.

Restando infrutífera a diligência supra, determino a intimação da 

exequente para que requeira a citação da executada por edital no prazo 

de cinco dias.

Havendo o pedido, defiro a citação da executada, por edital, este com o 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial.

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.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275836 Nr: 13604-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA ART CIMENTO EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 275836

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta da devedora.

Cumpra-se o último despacho.

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.: 276853 Nr: 14167-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDUÍNO PAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ KAPPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14167-38.2016

Vistos, etc...

Por petição de fls. 67/68, o Exequente requereu o prosseguimento da 

ação, tendo em vista que o Executado descumpriu o acordo celebrado às 

fls. 49/51.

Deste modo, intime-se o Executado para que, no prazo de cinco dias, 

cumpra o acordo de fls. 49/51, na forma como requerida às fls. 67, sob 

pena de prosseguimento da execução.

 Não havendo manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 264042 Nr: 5986-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO ÂNGELO SANTIAGO, CAMILA CRISTINA 

PERAZZOLI QUINELATO, Drielli Patricia Gomes Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE CRISTINA FERREIRA 
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SILVA - OAB:217747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Processo nº 5986-48.2016

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 487.152,14 (quatrocentos e oitenta e 

sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) fls. 102

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos Executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos Executados, com a expressa anuência 

da Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 264042 Nr: 5986-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO ÂNGELO SANTIAGO, CAMILA CRISTINA 

PERAZZOLI QUINELATO, Drielli Patricia Gomes Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE CRISTINA FERREIRA 

SILVA - OAB:217747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Código nº 264042

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intimem-se os executados, art. 854, § 2º 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.: 274721 Nr: 12914-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI CRISTINA DE SOUZA VOLPI – ME, 

CARLOS ALBERTO VOLPI, LENI CRISTINA DE SOUZA VOLPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12914-15.2016

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifico que por petição de fls. 85/87, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação, contudo, por petição de fls. 

88/90, o Exequente requereu o prosseguimento da ação.

Deste modo, determino a intimação do Exequente para que esclareça se 

pretende a homologação do acordo ou o prosseguimento da ação, no 

prazo de cinco dias, sob pena de homologação do acordo e a extinção da 

ação e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do Exequente consignando as mesmas advertências.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 237783 Nr: 10616-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SCHNEIDER, ROSANE REMPEL 

SCHNEIDER, ALBERTO SHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Reiterar a intimação do advogado do credor Dr. CARLOS ARAÚZ FILHO 

para que no prazo de cinco (5) dias, efetue o depósito da diligência a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de avaliação e intimação, no 

municipio de Santa Carmem (310,00), devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia de diligêncie e ou complementação de 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior repasse ao oficial de justiça, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 195753 Nr: 17496-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALVIN VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 17496-63.2013

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Martins & Martins 

Ltda em face de Márcio Alvin Vargas.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 109/110.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 109/110, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação (19/12/2019).

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187445 Nr: 8687-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BENTO DA SILVA, EDIR 

AFONSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8687-84.2013.811.0015 CÓDIGO: 187445

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉ: JOSE CARLOS BENTO DA SILVA e EDIR AFONSO GOMES

CITANDO(A, S): Executados(as): Jose Carlos Bento da Silva, Cpf: 

00490463142, brasileiro(a), solteiro(a), vendedor

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 13.688,38

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 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 requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS: No dia 28 de outubro de 2010 o 

primeiro Executado emitiu junto a Exequente uma Cédula de Credito 

Bancário, nos termos da lei n° 10.931/2004, cujo número é B00231959-2, 

contraindo um empréstimo no valor de R$ 3.100,00(três mil e cem reais). O 

executado EDIR AFONSO GOMES participou da negociação na qualidade 

de avalista, sendo igualmente responsável pelo adimplemento da cédula 

em questão. O valor da operação foi disponibilizado na conta corrente do 

primeiro Executado, sendo que, como forma de pagamento da referida 

Cédula de Credito Bancário, as partes ajustaram o seu pagamento em 

12(doze) parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de R$ 

300,47(trezentos reais e quarenta e sete centavos), cada uma, vencendo 

a primeira parcela em 20/11/2010 e a Ultima em 20/10/2011, parcelas 

essas que incluem o principal e os encargos contratados, ficando 

expressamente autorizado o débito na conta de depósitos à vista de 

titularidade da primeira Executada, que se comprometeu expressamente a 

manter disponibilidade suficiente para tal. As partes também ajustaram o 

vencimento antecipado da Cédula com a falta de pagamento de qualquer 

uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se exigível o saldo devedor 

integral com todos os encargos ajustados. Dentre os encargos moratórios, 

registra-se a pactuação de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o 

débito total apurado, incluindo o valor principal e todos os encargos 

devidos. Apesar dos prazos e dos juros só contratados perante 

cooperativas, visto serem extremamente mais baixos que os de mercado e 

ainda só para associados, mesmo assim os Executados não pagaram a 

dívida contraída. Portanto, não obstante a Exequente tenha cumprido 

integralmente com suas obrigações, o mesmo não se sucedeu por parte 

dos Executados, posto que, até a presente data, ainda não efetuou o 

pagamento integral da Cédula em questão, estando a mesma inadimplida e 

vencida, totalizando o débito, devidamente atualizado até 20 de maio de 

2013, o valor de R$ 11.183,32 (onze mil, cento e oitenta e três reais e 

trinta e dois centavos), que acrescido da multa pactuada de 2% (dois por 

cento) no valor de R$ 223,67 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e 

sete centavos), totaliza o valor de R$ 11.406,99 (onze mil, quatrocentos e 

seis reais e noventa e nove centavos), que acrescido dos honorários 

advocatícios de 20%, no valor de R$ 2.281,40 (dois mil, duzentos e oitenta 

e um reais e quarenta centavos), totaliza o valor de R$ 13.688,38 (treze 

mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). Desta forma, 

não restando alternativa à Exequente, uma vez que o debito não foi 

quitado conforme pactuado, constituindo-se a Cédula de Crédito Bancário 

um titulo executivo extrajudicial liquido, certo e exigível, e estando os 

documentos que instruem a presente petição em conformidade com a 

legislação vigente, especialmente o Código de Processo Civil, a que se 

recorre a este Juízo, para que o presente feito seja processado, uma vez 

que os esforços para o recebimento do crédito foram todos infrutíferos.

DESPACHO: FL. 61: VISTOS, ETC... Citem-se os executados 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 requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais custas e 

honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os 

executados, e seus cônjuges, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 1º do art. 666 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado, com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Caso não 

seja encontrado bem passível de penhora, e não tendo o exeqüente 

indicado bens a serem penhorados, intime-se o douto advogado, e na falta 

deste, os próprios executados, para que no prazo de cinco dias indique 

bens a penhora, sob pena de multa de até 20% sobre o valor em 

execução. 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. Sinop, 17 de julho de 2013. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito.

DESPACHO FL. 74: Vistos etc...Proceda a busca do endereço dos 

Executados, através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, 

intime-se o autor para que requeira a citação por edital no prazo de cinco 

dias. 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.

DESPACHO FL. 128/129: VISTOS, ETC... Conforme se extrai dos autos o 

requerido José Carlos Bento da Silva não foi citado até o presente 

momento, mesmo após inúmeras tentativas de citação, posto isso, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, requeira o disposto 

no art. 256, inciso II do CPC, sob pena de extinção da execução com 

relação ao executado José Carlos Bento da Silva. 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. Com relação ao réu devidamente citado Edir 

Afonso Gomes, defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos 

do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 15.611,10 (quinze mil 

seiscentos e onze reais e dez centavos), fl. 112. Confirmado o bloqueio, 

transfira o numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimando-se o executado, art. 854, § 2º do novo 

CPC. Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora 

em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do executado, se casado 

for. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO. Eu, 

Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 11 de julho de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 187445 Nr: 8687-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BENTO DA SILVA, EDIR 

AFONSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que 

compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de 

retirar o edital de citação e, em querendo, providencie a sua publicação na 

imprensa oficial e local, entretanto conforme dispõe o novo CPC, remeti o 

edital para publicação via DJE, bem como foi afixada cópia do mesmo em 

local visível e de costume no átrio do Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 214735 Nr: 14734-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTONIO MAZZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 14734-40.2014

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Fundação de 

Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antonio em face de Moacir 

Antonio Mazzardo.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 82/85.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 82/85, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação (10/07/2018).

Por fim, considerando que o prazo concedido já expirou, intime-se a 

Exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de o silêncio ser interpretado como adimplemento da dívida, com a 

consequente extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

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.: 220419 Nr: 18636-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI&PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCADIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO para 

que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio 

eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 50/51.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213365 Nr: 13702-97.2014.811.0015

 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): MOACIR BACHIEGA, JOSE CARLOS 

BACHIEGA, SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Código nº 213365

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intimem-se os executados, art. 854, § 2º 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.: 213365 Nr: 13702-97.2014.811.0015

 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): MOACIR BACHIEGA, JOSE CARLOS 

BACHIEGA, SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Processo nº 13702-97.2014

Vistos, etc.

Expeça-se a competente Carta Precatória com a finalidade de proceder a 

citação do devedor Moacir Bachiega, nos termos do despacho inicial.

Restando infrutífera a diligência acima determinada, intime-se o exequente 

para que requeira a citação do executado Moacir Bachiega por edital, no 

prazo de cinco dias.

Havendo o pedido, cite-se o executado, por edital, este pelo prazo de 20 

dias, nos termos do despacho inicial, e ultrapassado o prazo de 15 dias 

sem 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.

Com relação aos devedores José e Sueli, defiro o pedido de penhora e 

bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de 

R$ 876.625,80 (oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco 

reais e oitenta centavos), fls. 08.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados José 

e Sueli, proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo 

de cinco dias.

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.: 74297 Nr: 2694-07.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUÍSA FIORONI REALE, ELPÍDIO MORETTI 

ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COELHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUÍSA FIORONI REAL - 

OAB:MT/10.779-B, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A

 Intimar o advogado do credor Dr. ELPIDIO MORETTI ESTEVAM para que no 

prazo de cinco (05) dias recolha a guia disponíveil no site 

www.tjmt.jus.br, sendo guias - Certidão de Processo em tramitação - sem 
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busca, juntando-a aos autos para posterior expedição de certidão de 

dívida para fins de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314920 Nr: 17578-55.2017.811.0015

 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: AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, restando evidente que a intenção das embargantes é 

questionar a justiça da decisão, e não buscar sanar qualquer contradição, 

omissão ou obscuridade, julgo improcedentes os presentes embargos 

d e c l a r a t ó r i o s ,  m a n t e n d o ,  n a  í n t e g r a ,  a  d e c i s ã o 

combatida.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314918 Nr: 17577-70.2017.811.0015

 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: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, restando evidente que a intenção das embargantes é 

questionar a justiça da decisão, e não buscar sanar qualquer contradição, 

omissão ou obscuridade, julgo improcedentes os presentes embargos 

d e c l a r a t ó r i o s ,  m a n t e n d o ,  n a  í n t e g r a ,  a  d e c i s ã o 

combatida.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332154 Nr: 10888-73.2018.811.0015

 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: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA LAGE - ESPÓLIO, 

ANDREIA MARQUES RICARDO LAGE, RYAN FELLIPE RICARDO LAGE, 

HELOYZA VITORIA RICARDO LAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10888-73.2018

Vistos, etc.

Intime-se o espolio de Ronaldo de Almeida Lage e o administrador judicial 

para que se manifestem do presente pedido de habilitação de crédito, isto 

porque não consta dos autos se o acordo realizado na reclamação 

trabalhista está sendo ou não cumprido. Prazo de 10 dias de forma 

sucessiva.

Até porque no conflito de competência decidido pelo STJ, fls. 65, 

“tratando-se de credito trabalhista constituído depois de ter o devedor 

ingressado com pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e 

dos seus efeitos (art. 49, caput da Lei 11.101/2005). Ante a determinação 

de ato expropriatório genérico e sem ressalva, determinado pelo 

magistrado trabalhista para a satisfação do crédito executado, compete ao 

juízo universal exercer o controle sobre atos de constrição patrimonial. 

Precedentes do STJ”.

Como se vê, é do juízo da Recuperação Judicial a competência para o 

prosseguimento dos atos de execução relacionados às reclamações 

trabalhistas movidas contra a empresa.

Portando neste caso, onde o STJ declarou competente este juízo da 3ª 

Vara Cível de Sinop, deve a Justiça do Trabalho remeter a este juízo os 

autos da reclamação trabalhista nº 0000268-11.2015.

 Ademais, como já dito em outras ocasiões, em habilitações de créditos 

trabalhistas ingressadas pelas recuperandas, a habilitação de crédito 

deve ser requerida pelo credor, nos termos do art. 9 e seguintes da LRE.

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.: 210612 Nr: 11482-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MANDALA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11482-29.2014

Vistos, etc.

Intime-se o Banco Itau para que se manifeste sobre a petição de fls. 

7.056/7.059, até porque, em sendo verdadeiras as alegações das 

recuperandas, deve o banco devolver os cheques para que sejam 

cobrados diretamente dos seus emitentes, mantendo-se o valor constante 

do plano de recuperação judicial, caso contrário, deverão ser abatidos do 

montante constante do referido plano.

Intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste sobre a petição de fls. 

7.060/7.063, até porque, em sendo verdadeiras as alegações das 

recuperandas, deve o banco devolver os cheques para que sejam 

cobrados diretamente dos seus emitentes, mantendo-se o valor constante 

do plano de recuperação judicial, caso contrário, deverão ser abatidos do 

montante constante do referido plano.

Intime-se o HSBC Bank para que se manifeste sobre a petição de fls. 

7.063/7.064, até porque, se o consórcio já se encerrou, as parcelas 

devem ser restituídas às recuperandas por meio do depósito judicial, 

devidamente atualizado até a presente data.

Oficie-se aos juízos por onde tramitam as ações executivas ou ações 

monitórias em face das recuperandas, remetendo-lhes cópia da 

concessão da recuperação judicial, esclarecendo aos juízos que nos 

termos do art. 59 da LRE, uma vez homologado o plano, ocorre a novação, 

não sendo mais possível prosseguir com as ações contra as 

recuperandas.

Intimem-se as recuperandas para que informem os juízos por onde 

tramitam as referidas ações.

Manifeste a Srª Gestora, as recuperandas e o Sr. Administrador Judicial, 

no prazo de 5 dias, sobre os documentos de fls. 7.144/7.148.

Cumpridas essas diligências, diga o M.P. em 10 dias, e após façam-me os 

autos cls. para decisão.

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.: 331715 Nr: 10575-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE MASCARELLO, RAIJAN CEZAR 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do despacho judicial e 

do instrumento do mandato conferido ao advogado, eis que tratam-se de 

cópias essenciais para o cumprimento da missiva, conforme disciplina o 

artigo 260 do CPC.
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 Com a juntada, 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.: 263957 Nr: 5940-59.2016.811.0015

 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: MARCELO LIMA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, STEPHAN JORDANO ALVES FARIAS 

CAMELO DE FREITAS - OAB:41.082/DF

 Intimar o advogado do Requerente Dr. ARTUR DENICOLÓ para que no 

prazo de cinco dias se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 

102/139 dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229909 Nr: 5545-04.2015.811.0015

 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: P R COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMM TRADING - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 

GERAL - EIRELI, JOSÉ MARIA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5545-04.2015.811.0015 CÓDIGO: 229909

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 AUTORA: P R COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

PARTE RÉ: CMM TRADING - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL - EIRELI 

e JOSÉ MARIA CAMARGO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Cmm Trading - Comércio de Produtos Em 

Geral - Eireli, CNPJ: 17313621000128 Inscrição Estadual: 145892027119

Requerido(a): José Maria Camargo, Cpf: 75250519849, Rg: 8776405, 

brasileiro(a), empresário

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 34.140,50

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 (art. 344 do 

CPC/2015).

 RESUMO DA INICIAL: Em 07/05/2015, foi protocolado pela Autora petição 

requerendo a inexistência de relação jurídica frente ao fato de que nunca 

teve nenhum tipo de negócio com a empresa Requerida ou seu sócio. A 

empresa Requerente teve conhecimento de que a empresa Requerida 

emitiu duas notas fiscais em seu desfavor no total de R$ 31.850,00 

gerando um passivo a título de ICMS de R$ 4.140,50, sem qualquer lastro 

comercial. A empresa Requerente não conhece a empresa Requerente, 

tanto é que emitiu Boletim de Desconhecimento da Operação junto a 

SEFAZ/MT. Diante desse fato, em resumo, em sede de liminar, a empresa 

Requerente requereu o pedido de tutela antecipada, para fins de que a 

empresa se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança ou de protesto 

de duplicada mercantil sustentada nas Notas Fiscais nº 014 e 015, por 

serem fraudulentos; citação dos Requeridos, via postal para apresentarem 

defesa, sob pena de revelia; procedência total da presente demanda para 

o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes 

litigantes, determinando o cancelamento definitivo das Notas Fiscais nº 

014 e 015, emitidas pela empresa Requerida de forma simulada (art. 167 

do NCC) em desfavor da Autora, devendo inclusive ser oficiado à 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso com o fito de sustar a 

cobrança do ICMS pela emissão das referidas Notas Fiscais, além de 

condenar os Requeridos ao pagamento de dano material no importe de R$ 

4.140,50, bem como danos morais a ser arbitrado por Vossa Excelência, 

sempre em valor apto a compensar a empresa Requerente pelos danos 

causados e para desestimular aqueles de praticar dano igual e novo, 

desde logo sugeridos em R$ 30.000,00, considerado o elevado grau de 

poder econômico dos Requeridos; condenação dos Requeridos nas 

custas e demais despesas processuais, além da verba honorária a ser 

fixada no importe de 20% sobre o valor da causa atualizado; produção de 

todos os meios de provas em direito admitidos. Atribuiu-se a causa o valor 

de R$ 34.140,50, somente para fins de alçada. Termos em que, Pede e 

espera Deferimento. Sinop-MT, 05 de maio de 2015. MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI – OAB/MT Nº 9672-A.

DESPACHO: FL. 84/85. DECIDO. “Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais em que a Requerente pleiteia a concessão de tutela antecipada que 

determine a abstenção de qualquer ato de cobrança ou protesto por parte 

da Requerida referente às Notas Fiscais nº 14 e 015, suspendendo assim 

a exigibilidade desses documentos. Em que pese neste momento 

processual não vislumbrar a prova inequívoca do alegado, deve se dar 

guarida à afirmação de que a Requerente jamais efetuou qualquer 

transação com a empresa Requerida, por uma vez provada tal 

circunstancia, a procedência da ação se faz imperiosa, fato esse que 

revela a fumaça do bom direito. Ademais, há que ser ressaltado que a 

Requerente registrou Boletim de Ocorrência Policial e apresentou Notitia 

Criminis perante o Ministério Público de São Paulo e de Mato Grosso, fls. 

75/77, fato este que engrandece o “fumus boni iuris”. O "Periculum in 

mora" está demonstrado diante dos prejuízos que as supostas emissões 

fraudulentas concretamente já causaram à Requerente, passivo fiscal a 

título de ICMS a ser recolhido no valor de R$ 4.140,50, e os prejuízos que 

ainda poderão causar o que não deixa de constituir fundado receio de 

dano grave e de difícil reparação. O Código de Processo Civil em seu 

artigo 585, paragrafo 1º, leciona que a propositura de qualquer ação 

relativa ao débito constante do titulo executivo não inibirá o credor de 

promover-lhe a execução. Por essas razões, e entendendo que 

inicialmente estão presentes os requisitos exigidos pela lei, concedo a 

liminar tão somente para determinar que a empresa Requerida se abstenha 

de qualquer ato de protesto referente às Notas Fiscais nº. 14 e 15, sob 

pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento desta 

ordem. Cite-se a Requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, devendo constar nos mandados as advertências contidas nos 

artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil podendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o artigo 227 e seguintes do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.” CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. JUIZ DE 

DIREITO.

 DESPACHO FLS. 125: Vistos etc...Proceda à busca de endereço dos 

requeridos através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, 

intime-se o requerente para que requeira a citação por edital no prazo de 

cinco dias. 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

Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 16 de julho de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229909 Nr: 5545-04.2015.811.0015

 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: P R COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMM TRADING - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 

GERAL - EIRELI, JOSÉ MARIA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. MIGUEL TAVARES MARTUCCI para que 

compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de 

retirar o edital de citação e, em querendo, providencie a sua publicação na 

imprensa oficial e local, entretanto conforme dispõe o novo CPC, o edital 

foi enviado para publicação via DJE, bem como foi afixada cópia do mesmo 

em local visível e de costume no átrio do Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 256036 Nr: 1409-27.2016.811.0015

 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: FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI, advogada do autor, e Dr. 

FERNANDO CESAR ZANDONADI, advogado da ré para que no prazo de 

cinco dias se manifestem e requeiram o que entenderem de direito acerca 

do laudo pericial de fls. 192/197 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275448 Nr: 13374-02.2016.811.0015

 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: GILMAR ANTUNES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI, advogada do autor, e LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ, advogada da ré para que no prazo de cinco dias se 

manifestem e requeiram o que entenderem de direito acerca do laudo 

pericial de fls. 104/108 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275255 Nr: 13264-03.2016.811.0015

 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: ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MS 6.611

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI, advogada do autor, e Dra. LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES, advogada da ré para que no prazo de cinco dias se 

manifestem e requeiram o que entenderem de direito acerca do laudo 

pericial de fls. 102/106 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160831 Nr: 8284-86.2011.811.0015

 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: PAULO ROBERTO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A, TELEFÔNICA BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, EDUARDO GALDÃO DE ALBURQUERQUE - 

OAB:138.646/SP, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11001-A

 (...) (TJ-MG - AC: 10194120016564001 MG, Relator: Octávio de Almeida 

Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017) (Negritei) Inexistindo 

direito a indenização securitária, não há o que se falar em descumprimento 

contratual ou ato ilícito por parte da Ré Ace Seguradora S/A, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

Frisa-se que a incidência do Código de Defesa do Consumidor não 

desonera a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito 

alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e por não ter se 

desincumbido do seu ônus (provar que o seguro contemplava custeio de 

despesas com consultas e procedimentos médicos), à medida que se 

impõe é o julgamento totalmente improcedente da presente ação. 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 o Autor 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. 80. 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, 18 de julho de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006556-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EMBARGADO)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006556-46.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: BERTUOL 

INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EMBARGADO: SEEDCORP 

PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA, DALTON 

ROBERTO CAGNINI Vistos, etc... Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda 

ingressou com os presentes embargos de terceiro em face de Seedcorp 

Produção e Comercialização de Sementes Ltda e Dalton Roberto Cagnini. 

Alega a embargante que é credora do Sr. Moacir Lauro Cagnini e Angelina 

Candida Beal Cagnini, da quantia de 26.880 sacas de milho de 60 kg, 

representada pela cédula de produto rural nº 55/2018-2018. Afirma que 

em decorrência da referida cédula foi constituído penhor agrícola sobre a 

área 849 has, da Fazenda Sinuelo, matrículas nº 12.344, 12.345 e 12.346, 
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do CRI de Porto dos Gaúchos – MT, com a anuência do proprietário Jaime 

Pereira Frank, tendo em vista um contrato de arrendamento para fins de 

exploração agrícola celebrado entre o Sr. Jaime e Sr. Moacir. Aduz que foi 

arrestado “790 hectares da lavoura de milho plantados, na Fazenda 

denominada Sinuelo”, objeto das matrículas 12344 e 12345, do CRI de 

Porto dos Gaúchos-MT”, em virtude dos autos de execução em apenso, 

razão pela qual busca a tutela deste juízo. Com a inicial vieram os 

documentos de ID. 13982425 e ID. 13982468, que, a princípio demonstram 

a probabilidade do direito da embargante sobre o bem arrestado, razão 

pela qual recebo os embargos para discussão, e consequentemente 

suspendo o curso do processo principal e as medidas constritivas sobre o 

bem litigioso, art. 678 do CPC, devendo esta decisão ser certificada 

naqueles. Reduza a termo a caução oferecida no ID. 13982815, 

oficiando-se ao C.R.I competente. Expeça-se o necessário. Cite-se a 

embargada na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente caso não tenha 

procurador constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do CPC, para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, art. 679 do 

referido diploma. Oficie-se ao juízo deprecado dando-lhe ciência desta 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007102-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MAXIMIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007102-04.2018.8.11.0015. AUTOR: GEOVANI 

MAXIMIANO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc... Considerando que no polo passivo da presente ação consta 

o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, deve o presente feito tramitar 

perante o juízo da 6ª Vara Cível local (Fazenda Pública). Deste modo, 

declino da competência e determino a redistribuição do presente feito à 6ª 

Vara Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005169-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO BACCIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUIS SBARDELOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005169-93.2018.8.11.0015. AUTOR: LEONILDO 

ANTONIO BACCIN RÉU: LEANDRO LUIS SBARDELOTTO Vistos etc... 

LEONILDO ANTONIO BACCIN ajuizou ação de cobrança em face de 

LEANDRO LUIZ SBARDELOTTO. Alega o Autor que é credor do Réu do 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), representado pelo contrato de 

arrendamento agrícola, com vencimento em 30 de março de 2004. Afirma 

que diante da inadimplência do Réu, protestou o título em 25 de fevereiro 

de 2010, sendo que o valor atualizado do total da dívida é de R$ 

175.253,85 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais 

e oitenta e cinco centavos). Destacou que tentou por varias vezes 

resolver de forma amigável, sendo que todas infrutíferas, razão pela 

busca a tutela deste juízo. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por Leonildo Antonio Baccin em face de Leandro Luiz 

Sbardelotto. Nos termos do art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, é 

lícito ao juiz reconhecer de ofício a prescrição, instituto que foi concebido 

como mecanismo de extinção do direito de exigir do devedor o 

cumprimento forçado de uma obrigação não cumprida. O Código Civil 

dispõe que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os seus art. 205 e 

206. Compulsando os autos, verifico ter ocorrido à prescrição da 

pretensão do Autor, tendo em vista que no presente caso aplica-se o 

artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, onde dispõe que prescreve em 

cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular. Neste sentido: ARRENDAMENTO RURAL 

– COBRANÇA – INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança 

julgada parcialmente procedente para condenar o requerido a pagar aos 

autores a quantia equivalente a 25 toneladas de cana por alqueire, ao ano, 

entre 26 de agosto de 2008 e 26 de agosto de 2013, reconhecida a 

sucumbência recíproca - Apelante (réu) que se insurge contra a parcial 

procedência da ação, insistindo nas teses de falta de interesse de agir, 

aplicação do prazo prescricional relativo à pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa, realização dos pagamentos diretamente aos 

genitores enquanto vivos e, por fim, inexistência de prova do preço da 

tonelada de cana apontado nos autos – Presença de interesse de agir em 

juízo diante da resistência jurídica do réu à pretensão dos autores e de 

necessidade e adequação da ação judicial para tal satisfação – Prazo 

prescricional quinquenal na hipótese dos autos, relativo à cobrança de 

dívidas constantes em instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 

5º, I, do Código Civil – Pagamentos alegados pelo réu que não foram 

comprovados – Divergência de valores praticados para a cana de açúcar 

na época dos fatos a ser apreciada em sede de cumprimento do julgado – 

Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P 3 0 0 0 1 9 5 5 3 2 0 1 3 8 2 6 0 3 0 0  S P 

3000195-53.2013.8.26.0300, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data 

de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/06/2018) Desta forma, considerando que entre a data de 

vencimento do título, 30.03.2004, e a data de propositura da ação, 

17.05.2018, se passaram mais de 14 anos, com fundamento no art. 332, § 

1º do CPC, julgo improcedente liminarmente os pedidos do Autor e nos 

termos do art. 487, inciso II, do CPC, declarando resolvido o mérito do 

processo. Custas pela Autora, ficando sua cobrança condicionada ao 

disposto no artigo 98, § 3º do CPC, eis que concedo a ele os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Sem honorários, eis que não houve a 

triangulação processual. Com o trânsito em julgado, observe a Srª Escrivã 

o disposto no § 2º do art. 332 do CPC e, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007073-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA KUGELMAS MELLO OAB - SP107102 (ADVOGADO)

ROBERTA CLETO SILVA OAB - SP369219 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE EUNAPOLIS 

LTDA (REQUERIDO)

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007073-51.2018.8.11.0015 Intime-se a Dra. Dra. 

Roberta Cleto Silva a apresentar a procuração outorgada pelo exequente 

à advogada que lhe substabeleceu os poderes, no prazo de 10 (Dez) 

dias. Após, cumprida a diligência e, estando presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006998-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ BREDT (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GALVANI MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006998-12.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

requerente pugna pelo pagamento das custas processuais de forma 

parcelada. Entretanto, para a concessão do benefício, se faz necessária 

a demonstração acerca da ausência de condições financeiras para arcar 

com as despesas no momento da propositura da ação, situação esta que 

não foi comprovada pela requerente. Assim, intime-se a parte requerente 

para comprovar a sua incapacidade momentânea de recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do parcelamento. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 11491-20.2016.811.0015

 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: SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA 

MURILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/SP 173.351

 DECISÃO: “Aguarde-se a devolução da Carta Precatória expedida para a 

oitiva das testemunhas residentes na Comarca de Cuiabá/MT. Após, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações escritas, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 290843 Nr: 2823-26.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR ANTONIO FRARES, MARA ANGELA VENCATO 

FRARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA LUISA GERLACH 

GESUALDO - OAB:MT-17290/0, MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 DECISÃO: “Aguarde-se a devolução das Cartas Precatórias. Após, 

intimem-se as partes para oferecerem alegações escritas, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167009 Nr: 1845-25.2012.811.0015

 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: GLEISON FERNANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA., SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - 

OAB:OAB/MT 18584, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 (...) No ponto, verifica-se na decisão embargada, que a preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pela embargante foi rejeitada, com 

fundamento no artigo 34 do CDC, dispondo que a corretora de seguros, 

que compôs a cadeia de fornecimento do produto perante o segurado, 

atuando como verdadeira representante da seguradora, responde pelas 

ações fundamentadas na falha de prestação dos serviços securitários, o 

que é hipótese dos autos, já que restou evidente a falha na prestação dos 

serviços prestados pela parte requerida. Assim, não há omissão e 

contradição no reconhecimento da responsabilidade solidária da 

embargante ao pagamento da indenização por dano material ao 

requerente. 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. Dessa forma, a insurgência da 

requerida contra o decisum foi manifestada pela via processual 

inadequada, uma vez que não houve omissão e contradição 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 e contradição a ser 

sanada na sentença de fls. 243/255, que permanece na integra, tal como 

foi lançada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99800 Nr: 6797-86.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDILSON GRANJA DE ARAÚJO, SILVANO FERREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOPES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVANO FERREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 6797-86.2008.811.0015, 

Protocolo 99800, 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.: 122031 Nr: 1191-09.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDILSON GRANJA DE ARAÚJO, SILVANO FERREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALENTIN MARTINELI, MARIA DAS 

GRAÇAS NOGUEIRA MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVANO FERREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 1191-09.2010.811.0015, 

Protocolo 122031, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279307 Nr: 15562-65.2016.811.0015

 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: MODS, EOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, ÉRICA ALVES DINIZ PORFÍRIO - OAB:MT/14.027

 Certifico que, em virtude da Portaria nº 841/2018-PRES da Presidência do 

Tribunal de Justiça que declarou ponto facultativo no dia 02/07/2018 em 

virtude do jogo da Seleção Brasileira de Futebol nas oitavas de finais da 

Copa FIFA 2018, redesigno a audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 13 de Agosto de 2018, às 14h30min, e, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes 

autos ao cumprimento para as expedições necessárias.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006992-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VINHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006992-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

VINHOLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – PREVIAMENTE a análise do PEDIDO INICIAL, INTIME-SE a 

parte Autora, por intermédio de sua CAUSÍDICA, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, esclareça nos autos, o LAUDO MÉDICO de ID. Num. 

14174296 - Pág. 1, eis que o procedimento descrito diverge do PEDIDO 

INICIAL. II- APÓS, voltem-me em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO OAB - MT18324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000194-28.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CARLAS DAIANE MARIA 

AUGUSTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

I – COMPULSANDO os autos, verifico que o medicamento pleiteado foi 

entregue a parte Autora (ID. Num. 11666434 - Pág. 1), posteriormente, 

apresentada a NOTA FISCAL pela Drograria TNK Eireli EPP, (FÁRMACIA 

REDE MARIA'S), entretanto, OS Requeridos não foram intimados da 

referida Nota Fiscal, assim, DETERMINO as INTIMAÇÕES dos Requeridos, 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE, sobre a NOTA FISCAL acostada nos 

autos (ID. Num. 11666434 - Pág. 2), de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. II - Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao BLOQUEIO JUDICIAL e PAGAMENTO mediante ALVARÁ 

JUDICIAL. Às providências. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006517-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE BENATI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006517-49.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA IVONE BENATI CARVALHO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE a parte Autora, por 

intermédio de seu CAUSÍDICO para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTAR-SE quanto ao PARECER do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, 

que concluiu “Para receber este fármaco pelo SUS, é imprescindível a 

abertura de um processo junto ao Estado. Será avaliado pelo médico 

Avaliador da Superintendência de Assistência Farmacêutica, que emitirá 

um parecer DEFERINDO ou INDEFERINDO a solicitação, com base nos 

parâmetros determinados no PCDT (protocolo clinico e diretrizes 

terapêuticas) da patologia do autor. Nos Autos consta que a paciente já 

solicitou medicamento, então sugerimos que verifiquem junto a 

Superintendência de Assistência Farmacêutica se o Estoque já se 

restabeleceu. Responsabilidade da Gestão Estadual”. II – Com a resposta, 

concluso para ULTERIORES DELIBERAÇÕES; III - DEFIRO os BENEFÍCIOS 

da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50; Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004090-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA JACOB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO)

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004090-79.2018.8.11.0015 AUTOR: SANDRA DA SILVA JACOB RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

COMPULSANDO OS AUTOS, verifico que à parte Autora foram 

concedidos os benefícios da TUTELA ANTECIPADA, devidamente 

intimados, os requeridos não cumpriram a determinação judicial, em ID. 

Num. 12913178 - Pág. 1 a 2, este Juízo reiterou a decisão proferida, 

DETERMINANDO novamente a INTIMAÇÃO dos requeridos para cumprirem 

o COMANDO JUDICIAL; ASSIM, INTIME-SE a parte Autora por intermédio de 

seus ADVOGADOS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos 

autos se o medicamento foi disponibilizado à Requerente. NÃO SENDO o 

caso do parágrafo anterior, junte aos autos no mínimo 03 (três) 
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ORÇAMENTOS a fim de que este Juízo possa escolher o de MENOR 

VALOR e viabilizar o BLOQUEIO JUDICIAL. II – Com a resposta, concluso 

para ULTERIORES DELIBERAÇÕES; Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269212 Nr: 9282-78.2016.811.0015

 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DO MOVIMENTO "UNIÃO 

MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE SINOP - 

UMES/SINOP", MEMBROS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP, SERVIDORES DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, a respeito da certidão do oficial 

de justiça, quanto a citação da parte requerida UNEMAT que retrata 

“Diligencie-me até a Unemat, no entanto, sobreveio dúvidas quanto a estas 

pessoas que não estão identificadas, nem mesmo como pessoa jurídica, 

solicito maiores informações quanto às pessoas a serem citadas, se 

pessoas físicas (nome) ou jurídicas, como a Adunemat ( Associação dos 

Docentes da Unemat ) ou SINTESMAT ( Sindicato dos Tecnicos do Ensino 

Superior de Mato Grosso ) ou outro, caso haja.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269212 Nr: 9282-78.2016.811.0015

 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DO MOVIMENTO "UNIÃO 

MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE SINOP - 

UMES/SINOP", MEMBROS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP, SERVIDORES DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR no sentido de 

DETERMINAR a RETIRADA dos INTEGRANTES do Movimento “União 

Municipal dos Estudantes Secundaristas de Sinop” e DEMAIS PESSOAS 

que possam ser ENCONTRADAS INDEVIDAMENTE no PRÉDIO invadido da 

Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino, em Sinop/MT, e, desde já, DEIXO 

AUTORIZADO, em sendo necessário, bem como perante CERTIDÃO do 

OFÍCIAO DE JUSTIÇA alegando a IMPOSSIBILIDADE de se CUMPRIR esta 

ordem, que a POLÍCIA MILITAR PRESTE o AUXÍLIO necessário para o 

melhor cumprimento desta medida. CITE-SE, INTIMANDO-SE deste 

“decisum”, os REPRESENTANTES dos REQUERIDOS, a fim de que, em 

querendo, apresente CONTESTAÇÃO, conforme art. 183 do CPC/2015. 

Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da 

contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229745 Nr: 5449-86.2015.811.0015

 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: WALTER PANDOLFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Município de Santa Carmem/MT, embora devidamente 

citado nas fls. 76, deixou de apresentar Contestação, bem como de se 

manifestar em relação a produção de provas, razão pela qual expeço 

intimação ao autor para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180472 Nr: 1305-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERLI TEREZINHA QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222237 Nr: 996-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185976 Nr: 7126-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007178-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BONSENHOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 
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V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007178-28.2018.8.11.0015 REQUERENTE: HILDA BONSENHOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA 

proposta por HILDA BONSENHOR, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a parte Requerente, “é pessoa idosa, 

contando com 78(setenta) anos de idade, se encontra internada no 

Hospital Regional de Sinop/MT, conforme documentos anexos. A Autora já 

foi submetida a uma ANGIOPLASTIA no ano de 2017, porém os stents que 

foram implantados na mesma sofreram uma inflamação, sendo necessária 

a sua substituição com a máxima urgência.” (sic). Postula pela concessão 

da TUTELA ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem 

à parte Requerente o tratamento que necessita, qual seja, 

“ANGIOPLASTIA COM DOIS STENTS FARMACOLÓGICOS”. COLACIONOU 

aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 

14266297 - Pág. 1 e Num. 14266308 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento! Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: ‘Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde 

do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe 

o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação” 

da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos’”. Cumpre ressaltar, por fim, que o direito à 

saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece 

sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo 

oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos 

fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na 

exordial, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que providenciem o tratamento adequado à parte 

Requerente, qual seja, “ANGIOPLASTIA COM DOIS STENTS 

FARMACOLÓGICOS”, conforme LAUDO MÉDICO de ID. Num. 14266297 - 

Pág. 1 e Num. 14266308 - Pág. 1, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo 

legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado ID. Num. 14266297 - Pág. 1. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC/2015. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006927-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO STANGHILIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006927-10.2018.8.11.0015 AUTOR: FERNANDO STANGHILIN DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA proposta por 

FERNANDO STANGHILIN DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz a inicial que a parte Autora 

“veio a sofrer um acidente na condução de uma motocicleta, apresentando 

ferimento perfurante na região do tórax, fratura em membro superior 

direito (clavícula), submetido no mesmo dia a cirurgia de urgência, no 

intuito tão somente de estancar a hemorragia, e cessar os riscos 

inerentes a exposição óssea, o DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO: 

FRATURA EXPOSTA DE CLAVÍCULA DTA EM 02 PONTOS, VISUALIZO A 

ARTÉRIA SUBCLAVIA PULSANDO NO RX EVINDECIA FRATURA 

SEGMENTAR DE CLAVÍCULA DTA, COM PERDA DE APROXIMADAMENTE 

3CM DE OSSO, sendo requerido pelo médico o agendamento da cirurgia 

definitiva de 07-15 dias, pois bem, decorreram-se 80 (oitenta) dias da 

cirurgia, a cada dia que passa as dores são cotidianas e intensas, os 

riscos de perda dos movimentos do braço e do ombro é fato”. Postula pela 

CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA para compelir os Requeridos a 

disponibilizarem à parte Requerente o procedimento médico de que 

necessita, qual seja, “TTO CIRÚRGICO CLAVÍCULA”. CARREOU 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 14145554 - Pág. 1. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem à parte Requerente, o procedimento de que necessita, qual 

seja, “TTO CIRÚRGICO CLAVÍCULA”, conforme Laudo Médico constante 

no ID. Num. 14145554 - Pág. 1, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS 

o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico acostado ao ID. Num. 14145554 - Pág. 1. Com a contestação, vista 

à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006220-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS REIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006220-42.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIANE DOS REIS GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 
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etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO proposta por JOSIANE DOS REIS GOMES, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral 

do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial que a parte 

Autora “A Requerente apresenta quadro clinico de Pseudoartrose perna 

esquerda (tíbia, com exposição de placa) M 87.1 e M 84.1, devido ao seu 

quadro clinico, a autora se encontra acamada e dependendo de terceiros 

para se locomover, de forma a necessitar do procedimento denominado 

CIRURGIA COM URGÊNCIA, DEVIDO AO RISCO DE OSTEOCONDRITE E DE 

SEQUELAS PERMANENTES”. (sic) Postula pela concessão da tutela 

antecipada para compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte 

Requerente o procedimento imprescindível para a manutenção da sua 

saúde, qual seja, “CIRURGIA COM URGÊNCIA, DEVIDO AO RISCO DE 

OSTEOCICLITE E DE SEQUELAS PERMANENTES”. CARREOU 

DOCUMENTOS. Solicitado PARECER do NAT, este relata que “Consta nos 

autos que o mesmo não fora ainda realizado em decorrência de problemas 

técnicos (falta de material adequado – problema administrativo local), no 

momento representa uma urgência técnica (pelo risco de complicações 

graves – osteomielite); recomendamos que seja providenciado com a 

maior brevidade possível, pois há muito já extrapolou o tempo razoável 

para resolução do mesmo”. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 

13823460 - Pág. 3 a 5. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da 

DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição 

Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem à parte Requerente, o procedimento denominado “CIRURGIA 

DEVIDO AO RISCO DE OSTEOCICLITE E DE SEQUELAS PERMANENTES”, 

conforme Laudo Médico constante no ID. Num. 13823460 - Pág. 3 a 5, 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o 

DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, 

CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO 

pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO 

a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico 

acostado ao ID. Num. 13823460 - Pág. 3 a 5. Com a contestação, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006641-32.2018.8.11.0015 AUTOR: PETRUS DOMINGOS DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE 
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URGÊNCIA proposta por EDERVAN DE MELO SILVA, representado por seu 

curador PETRUS DOMINGOS DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora “permaneceu 

internado, em coma desde a data de 03/01/2016, durante 06 (seis) meses, 

vítima de acidente automobilístico. Ato contínuo internou novamente no 

mês de abril, desse ano, para a troca de válvula na cabeça, contraiu 

pneumonia no hospital, permanecendo internado por 30 dias, agravando a 

desnutrição e a úlceras por pressão. Neste momento ainda se encontra 

acamado em casa, sem condições de realizar nenhum dos atos práticos 

da sua vida civil, haja vista se encontra em um QUADRO GRAVE DE 

TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO, o qual o INCAPACITA, não 

podendo alimentar-se pela via convencional (oral). Conforme a dieta 

prescrita pela nutricionista EZINEIDE DE JESUS MORBACH, este necessita 

de uma alimentação via sonda gastrostomia de aproximadamente 2280 

Kcal/dia e 102 gramas de proteínas. E para a Terapia Nutrição Enteral fora 

prescrita NUTRISON SOYA MULTI FIBER 16 medidas 06 vezes ao dia (480 

gramas por dia), totalizando 18 latas de 800 gramas mensais. Prescrevo 

suplemento proteico para complementar a dieta, ALBUMINA 30 gramas ao 

dia, totalizando 01 kg mensal, necessita ainda de 30 (trinta) FRASCO para 

alimentação enteral de 300 ml, bem como 30 (trinta)”. Postula pela 

concessão da tutela antecipada para compelir os Requeridos a 

disponibilizarem à parte Requerente os insumos “NUTRISON SOYA MULTI 

FIBER 16 medidas 06 vezes ao dia (480 gramas por dia), totalizando 18 

latas de 800 gramas mensais, ALBUMINA 30 gramas ao dia, totalizando 01 

kg mensal, necessita ainda de 30 (trinta) FRASCO para alimentação 

enteral de 300 ml, bem como 30 (trinta)”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. Solicitado PARECER do NAT, este concluiu que: “Resta bastante 

clara, por meio de Relatório Nutricional, a gravidade da doença que 

acomete o autor que sofre de sequelas neurológicas permanentes e 

crônicas. As patologias são severas e sem volta a vida normal, 

determinando grandes sequelas neurológicas e em todo organismo do 

autor. Entende-se a necessidade do uso dos suplementos alimentares, 

nos termos dos pedidos iniciais. Suplementos alimentares não são 

contemplados pelo SUS. Da mesma forma, nenhum outro tipo de 

suplemento alimentar é contemplado pelo SUS”. (sic). É o Relatório. Decido. 

Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO 

acostado ao ID. Num. 14025700 - Pág. 2. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na 

exordial, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que providenciem à parte Requerente os 

insumos/suplementos de que necessita, qual seja, “NUTRISON SOYA 

MULTI FIBER 16 medidas 06 vezes ao dia (480 gramas por dia), totalizando 

18 latas de 800 gramas mensais, ALBUMINA 30 gramas ao dia, totalizando 

01 kg mensal, necessita ainda de 30 (trinta) FRASCO para alimentação 

enteral de 300 ml, bem como 30 (trinta)”, conforme Laudo Médico acostado 

no ID. Num. 14025700 – Pág. 2, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS 

o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico acostado ao ID. Num. 14025700 - Pág. 2. Com a contestação, vista 

à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-40.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006634-40.2018.8.11.0015 AUTOR: JOAO DIVINO PERDIGAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE 

DE TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os autos, verifico 

que, não obstante NOTIFICADO, o PRESTADOR DE SERVIÇO não cumprir 

ao COMANDO JUDICIAL para a realização do procedimento de 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS”. (ID. Num. 14131010 - Pág. 1 e 2), ENFATIZO que ao 

carrear o orçamento aos autos, o prestador encontra-se vinculado a este, 

devendo cumprir os comandos judiciais, eis que apesar da barganha 

quanto ao fornecimento dos serviços o bem maior a ser preservado é a 

VIDA da REQUERENTE; II – Assim, para que não haja maiores dissabores e 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela não 

prestação do serviço, DETERMINO a SUBSTITUIÇÃO do prestador, 

NOTIFICANDO, portanto, o prestador INTERCOR e o HOSPITAL SANTO 

ANTÔNIO para que realize o procedimento “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS”, nos termos do 

ORÇAMENTO de ID. Num. 14019880 - Pág. 2 a 3. Ressaltando que, APÓS 

a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. 

Obviamente, considera-se como BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente 

APRESENTADO nos autos, qual seja, R$ 80.262,50 (oitenta mil duzentos e 

sessenta reais e cinquenta centavos), conforme ID. Num. 14019880 - Pág. 

1 a 3, mas também há ponderação sobre eventuais alterações que podem 

ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). Cobra relevo CONSIGNAR 

que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em 

LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPECIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. Ademais, no caso específico, 

cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do RECURSO de 

AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido de tutela 

recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa apresenta 

Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho causada por algum 

trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a Agravante substituída 

necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo em vista a sua idade 

avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua saúde, não tendo 

condições nessa idade de esperar por uma vaga para a realização do 

procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no atendimento 

.!! Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 10.741/2003 

estabelece: ‘Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso 

universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação” da 

saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos’”. Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é dotada de 

CELERIDADE e SENSATEZ, a fim de resguardar bem maior do 

jurisdicionado, qual seja, sua vida! III - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO 

constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da NOTA FISCAL, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006377-15.2018.8.11.0015 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO 

LIMINAR promovida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face do MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz na inicial, que “Em 

16.06.2016 aportou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso Ofício 

n. 162/DUDSINOP/SURAT/SEMA/2016, expedido pela Unidade 

Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Sinop – 

MT, encaminhando documentos administrativos lavrados em atividade de 

fiscalização realizada na obra de pavimentação e drenagem de águas 

pluviais da Avenida Pinheiros, no trecho entre a Avenida das Sibipirunas e 

a Avenida das Itaúbas, ante a identificação de irregularidades na obra 

executada pelo Município de Sinop, cujo pedido de Licenciamento 

Ambiental foi protocolado no Órgão competente sob n. 363829/2012, o que 

ensejou a instauração do inquérito civil n. 36/2016, registrado sob SIMP 

004406-014/2016 e que instrui esta exordial virtualmente”. Informa, que 

“Segundo relato da Analista de Meio Ambiente subscritora deste Relatório, 

o Ofício de Pendências n. 92901/SUF/2013, datado de 27.02.2013, foi 

recebido na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de 

Sinop em 13.03.2013 e após três pedidos de dilação por parte do Município 

de Sinop (Protocolo n. 282179/2014, 311257/2014 e 488357/2014), este 

Ente apresentou em 03.10.2014 (Protocolo n. 553027/2014) documentos 

técnicos e administrativos visando o atendimento das pendências, 

contudo, após análise da Unidade Desconcentrada da Sema, constatou-se 

que o Ofício de Pendências acima referido não foi integralmente cumprido 

(itens 4, 5, 6 e 8 não atendidos), encaminhando-se com isso, a Notificação 

n. 136284 ao então Prefeito Municipal, Sr. Juarez Alves da Costa 

(Protocolo n. 635158/2014), com prazo de 120 (cento e vinte) dias para 

atendimento, a qual foi recebida em 17.11.2014”. Sustenta, que “realizada 

vistoria na indicada obra (06.06.2016), constatando-se a execução da 

pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Avenida 

Pinheiros, no trecho entre a Avenida das Sibipirunas e a Avenida das 

Itaúbas, mesmo sem as competentes licenças ambientais. Assim, 

executou o Município de Sinop obra de pavimentação asfáltica e drenagem 

de águas pluviais mesmo sem a licença ambiental emitida pelo Órgão 

Estadual do Meio Ambiente, descumprindo a Notificação n. 136284 que 

visava a regularização de pendências técnicas indicadas no Ofício de 

Pendências n. 92901/SUF/2013 expedido no processo de licenciamento 

(item 4, 5, 6 e 8)”. Por fim, requer, liminarmente, que o Município de Sinop 

apresente, em prazo razoável a ser fixado pelo Juízo, Licença Prévia, 

Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e 

Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Pinheiros, no trecho entre a 

Avenida das Sibipirunas e a Avenida das Itaúbas, promovendo os 

necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado. 

CARREOU DOCUMENTOS à inicial. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual 

são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 
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urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende que o MUNICÍPIO 

DE SINOP apresente Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 

Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da 

Avenida Pinheiros, no trecho entre a Avenida das Sibipirunas e a Avenida 

das Itaúbas, promovendo os necessários reparos e adequações no 

empreendimento já realizado. Pois bem. Assim, ocorre que, para a 

concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse 

Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos 

requisitos citados acima. Neste sentido, o Auto de Infração n. 135717, 

Auto de Inspeção n. 161423, Termo de Embargo n. 111027 (Protocolo n. 

280010/2016), Comunicação de Crime n. 32/2016 e Parecer Técnico n. 

112558/DUDSINOP/SUADD/2017 e, em consequência, descumprimento 

das disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo 

Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto 

Estadual n. 138/2015, além de causar danos ao meio ambiente, conforme 

indicaram os Relatórios Técnicos n. 46/DUDSINOP/SURAT/SEMA/17 e 

98/DUD/SEMA/SINOP/18. Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” 

reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à 

OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a 

continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos 

ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá 

causar ao meio ambiente de Sinop. As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e 

CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas 

PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o 

caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser 

MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo 

órgão que as deferiu. Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, 

bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, 

especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível 

CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de 

PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA RUTH 

(atual Avenida Integração) “sub judice”. Demais disso, a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao “status quo ante”. “Ex positis”, DEFIRO a TUTELA 

ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO 

DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, 

Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e 

Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Pinheiros, no trecho entre a 

Avenida das Sibipirunas e a Avenida das Itaúbas, promovendo os 

necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado. 

CITE-SE, intimando o REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do prazo em 

dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006767-82.2018.8.11.0015 AUTOR: GO AGRO ARMAZENS GERAIS 

LTDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA proposta por GO AGRO ARMAZÉNS GERAIS em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP-MT. Aduz a REQUERENTE que “Em 22 de junho de 

2016, o requerente adquiriu uma área denominada Chácara Nº 93- C-2 

Bairro de Chácaras com área de 1,0095 (um hectare e noventa e cinco 

centíares) localizada na Estrada Nanci no KM 10, Zona Rural, na cidade de 

Sinop/MT. A área foi desmembrada de uma área maior de 32,00ha (trinta e 

dois hectares) e possui CCIR e ITR. Posteriormente ao desmembramento, 

esta área está em trâmite de incorporação a uma área maior de 4,00ha 

(quatro hectares), e ali foi instalada um Armazém Geral de grãos e 

fertilizantes”. Sustenta que “No dia 26/07/2017 a requerente foi notificada 

pelo Município de Sinop/MT, sendo informada que no ano/exercício de 

2018 será cobrado Imposto Predial e Territorial Urbano da referida área.”. 

Por fim, REQUER, em caráter liminar a “SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS 

LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS PROVENIENTES DO IPTU DO ANO DE 2018 

E DEMAIS LANÇAMENTOS DOS ANOS SUBSEQUENTES, ATÉ DECISÃO 

FINAL”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE pretende a 

suspensão da cobrança do IPTU sobre a área Chácara Nº 93- C-2 Bairro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 483 de 606



de Chácaras com área de 1,0095 (um hectare e noventa e cinco 

centíares) localizada na Estrada Nanci no KM 10, Zona Rural, na cidade de 

Sinop/MT. Neste sentido, destacamos as seguintes informações da Lei 

Complementar nº 109/2014 - Código Tributário do Município de Sinop 

quanto ao IPTU: Seção I - Do Fato Gerador e do Contribuinte Art. 115. O 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato 

gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado 

na zona urbana do Município, observando-se o disposto no art. 116. 

Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador, para todos os 

efeitos legais, em 1º de janeiro de cada ano. Art. 117. As zonas urbanas, 

para os efeitos deste imposto, são aquelas fixadas por lei, nas quais 

existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construídos ou 

mantidos pelo Poder Público: I - meio fio ou calçamento, com canalização 

de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos 

sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; V - escolas de ensino fundamental ou unidades de 

saúde, a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel 

considerado. Parágrafo único. São consideradas zonas urbanas as áreas 

urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos 

aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, ao 

comércio, à indústria e aos serviços, mesmo que localizados fora das 

zonas definidas no caput deste artigo. Art. 118. O imposto também é 

devido pelos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a 

qualquer título, de bem imóvel localizado fora da zona urbana, que seja 

utilizado como sítio ou chácara de recreio, ainda que não possua os 

melhoramentos previstos no art. 117. Art. 119. O imposto não é devido 

pelos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer 

título, de bem imóvel localizado na zona rural do Município, ainda que 

possua edificações comerciais, industriais ou residenciais, cuja 

destinação econômica seja exclusivamente agropecuária. Art. 120. Os 

imóveis localizados na área rural, destinados à indústria e ao comércio, 

terão a incidência deste imposto, desde que o seu solo não seja utilizado à 

exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, animal, mineral ou 

agro-industrial, mediante comprovação fisco-contábil. Parágrafo único. Em 

caso de solicitação de desmembramento de área rural, para atividade 

comercial ou industrial, a incidência deste imposto somente poderá ser 

afastada em caso de comprovação efetiva pelo contribuinte do não 

cumprimento do caput e valerá somente para o exercício seguinte à 

comprovação. Art. 121. O imposto não é devido pelos proprietários, 

titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer título de imóvel que, 

tenha as dimensões de módulo rural, mesmo localizado na zona urbana, e 

seja utilizado, comprovadamente, em exploração extrativa vegetal, 

agrícola, pecuária ou agroindustrial. §1º. A não incidência se limitará à 

área efetivamente utilizada nos fins indicados neste artigo e à parcela 

eventualmente não utilizada estará sujeita ao imposto municipal. §2º. Para 

usufruir o benefício previsto neste artigo o contribuinte deverá: I - 

requerê-lo na forma do art. 141, §1º; II - juntar ao requerimento: a) 

cadastro de produtor rural do Município, cadastro de produtores rurais do 

Estado do Mato Grosso, regulamentado pela Secretaria da Fazenda do 

Estado do Mato Grosso; b) notas fiscais do produtor rural, referente à 

comercialização da produção do imóvel, no exercício anterior ao 

requerimento, com volume compatível com a área; c) pagamento do 

Imposto Territorial Rural. Logo, verifica-se que a parte REQUERENTE se 

enquadra no descrito no artigo 120 da Lei Complementar nº 109/2014 - 

Código Tributário do Município de Sinop, eis que a área desmembrada, 

apesar de estár em trâmite de incorporação a uma área maior de 4,00ha 

(quatro hectares), o mesmo não é comprovado aos autos. Ademais, na 

área em questão foi instalado um Armazém Geral de grãos e fertilizantes, 

e que é destinada a indústria e ao comércio, eis que o seu solo não é 

utilizado à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, animal, mineral 

ou agroindustrial. Por outro lado, a REQUERENTE recebeu NOTIFICAÇÃO 

quanto a incidência de IPTU na área em questão no dia 04/08/2017, 

conforme ID. 14077525. Assim, diante da ausência de “fumus bonis iuris” 

e “periculum in mora” o INDEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex 

positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. CITE-SE o 

REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006207-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURILIO PEREIRA DO REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006207-43.2018.8.11.0015 AUTOR: AURILIO PEREIRA DO REGO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO c/c/ PEDIDO DE 

TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE 

DE TRABALHO c/c/ PEDIDO DE DANO MORAL c/c/ ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por AURILIO PEREIRA DO REGO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz que 

o Requerente “No dia 07/03/2016 o Reclamante foi vítima de acidente de 

trabalho tendo ocasionado corte profundo em sua mão direita, lesionando 

os tendões flexores 3º, 4º e 5º dedos, quando realizava a abertura/picada 

de uma mata para o empregador, na Fazenda Santa Luzia na Cidade de 

Feliz Natal/MT”. Sustenta, que “Após o acidente o Reclamante foi levado 

ao Pronto socorro de Feliz Natal, e posteriormente para o Hospital Regional 

de Sorriso MT, onde foi hospitalizado permanecendo internado por nove 

dias, e em razão da gravidade do acidente de trabalho sofrido foi 

submetido a procedimento cirúrgico em 15/03/2016”. Informa que “O 

Reclamante continuou fazendo tratamento médico, foi submetido à várias 

sessões de fisioterapia, mas infelizmente as sequelas do acidente sofrido 

lhe acarretou a limitação da flexão dos dedos (3º, 4º e 5º) da mão direita e 

consequentemente a perda funcional, conforme Laudo médico em anexo, 

datado de 26/09/2016, estando o requerente totalmente incapacitado para 

o trabalho”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine “que 

a Autarquia Previdenciária requerida restabeleça imediatamente o 

Benefício de AUXÍLIO-DOENÇA por acidente de trabalho (NB 6153744080) 

em favor do Requerente, sob pena de multa astreinte a ser fixada por 

Vossa Excelência, pois a ausência do benefício, evidentemente, 

acarretaria prejuízos irreparáveis ao requerente, como a sua alimentação 

e demais necessidades básicas;”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 
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pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela antecipada, eis que 

não apresenta documentos sobre a situação do mesmo. Além do mais é 

verificada a AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR os 

DANOS OCUPACIONAIS e a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL 

necessária para a concessão do beneficio pleiteado. Com isso, não há 

indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja redução da 

capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de suas 

funções, em decorrência do acidente de trabalho, pelo que não restam 

comprovados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para 

concessão do benefício, em especial no fato de que deve restar 

demonstrada a redução da capacidade funcional do acidentado, bem 

como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas encontradas, para 

a concessão de tal benefício. Assim, somente a realização da prova 

pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor a avaliação médica 

especializada da Previdência Social, eis que a concessão do benefício de 

auxílio doença depende da verificação das condições de incapacidade 

mediante exame médico-pericial. Ademais, os laudos médicos carreados 

aos autos não demonstram a incapacidade da autora, apenas uma 

indicação médica, apenas a pericia é valida para aferir a incapacidade da 

REQUERENTE. Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da presente ação, eis 

que não se tem comprovada o nexo entre o acidente e a sequela, bem 

como se o referido acidente chegou a causar tal sequela e o quanto a 

mesma ainda afeta a capacidade laboral da parte REQUERENTE, o 

INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo 

em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009086-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NELIO MENDES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006087-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007139-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLY DE BARROS OLEGARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007139-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSIELLY DE BARROS 

OLEGARIO REQUERIDO: VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME Vistos, etc. I - Intime-se a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, 

juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 

6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, concluso para 

apreciação do pleito de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007150-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUZA PREVIDENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVAN AURI BERTONCELLO OAB - MT16688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007150-60.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO DE SOUZA 

PREVIDENTE REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTO IDEAL LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação do pleito de tutela; 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 19 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012643-98.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (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: 

8012643-98.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: POLYANNA DISTRIBUIDORA DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANA OLIVEIRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. I – Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não foi intimada do despacho retro, razão pela qual, neste ato, 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

comprovante do Cadastro de Pessoa Física do executado, para fins de 

BACENJUD, sob pena de extinção e arquivamento do feito; II – Decorrido o 

prazo, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011636-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BARBOSA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1011636-25.2017.8.11.0015 Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: TATIANE BARBOSA VALENTIM Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SINOP , 19 de julho de 2018. Atenciosamente. SALANIR DA 

SILVA SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011636-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BARBOSA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1011636-25.2017.8.11.0015; Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: TATIANE BARBOSA VALENTIM Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SINOP , 19 de julho de 2018. Atenciosamente. SALANIR DA 

SILVA SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT. LADY LAURA RODRIGUES 

DA SILVA, parte já devidamente qualificada nos presentes autos, vem 

através de seu advogado, que esta subscreve, a presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 41 e seguintes da Lei 9.099/1995 

interpor tempestivamente o presente RECURSO INOMINADO face a r. 

sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente, cujas 

razões se encontram anexas, requerendo o deferimento da assistência 

judiciária gratuita a Recorrente, nos termos do artigo 3º, inciso VII e 4º, 

caput da Lei 1.060/1950, bem como o recebimento, processamento e o 

encaminhamento à Superior Instância na forma da Lei. Nos Presentes 

Termos, Requer Despacho Favorável. Sinop/MT, 26 de março de 2018. 

Jones Everson Cardoso OAB/SP 146.007 Janaína Lino Serra Teixeira 

OAB/MT 23.145-O Razões da Reforma Egrégia turma recursal Doutos 

julgadores Ínclito relator RELATO DA DEMANDA O objeto da presente ação 

concerne no fato da operadora Ré inserir o nome da parte Recorrente no 

rol dos maus pagadores por uma dívida que não foi por ela contratada, 

caracterizando um defeito na relação de consumo, infringindo os direitos 

básicos do consumidor, por total desídia do Recorrido em averiguar os 

documentos e pactuar um contrato de prestação de serviços fraudulento 

e que causou violações ao sentimento íntimo da parte Recorrente, 

conforme se exposto na petição inicial. Devidamente citada, a parte 

Recorrida compareceu na audiência de conciliação e apresentou defesa 

escrita. A r. sentença do Juízo "a quo" julgou o feito improcedente, 

entendendo que a parte Recorrente não comprovou a fraude ante 

apresentação de contrato de prestação de serviços assinado pela parte 

Autora, com assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos 

documentos que acompanham a inicial, apontando a existência de 

contratação além de telas de seu sistema interno, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes, e com isso ainda condenou a 

Recorrente as penas de litigância de má-fé. Diante do exposto, 

inconformada com os termos da r. sentença de primeiro grau, no manejo 

do remédio processual adequado, busca a parte Recorrente a reforma da 

decisão, os quais estão fundamentados e delineados a seguir: DA 

ASSISTÊNCIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Lei nº. 1.060/50 é bastante 

clara em afirmar em seu artigo 4º que: “Art. 4º A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.” De fato, não importa se a parte ora Recorrente possui patrimônio, 

rendimentos, se constituiu advogado particular ou está em absoluta 

miséria, para que seja beneficiário da justiça gratuita. Mister se faz que, no 

momento, não possua condições de arcar com as custas e os honorários, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. Infelizmente, a parte Recorrente, 

encontra-se no quadro daquelas que não possuem condições de arcar 

com as despesas processuais sem prejuízo seu e/ou de sua família. 

Importante frisar que as custas processuais, taxas judiciárias e oneram e 

definitivamente inviabilizam o deslinde do presente recurso haja vista os 

valores despendidos para o preparo obstaria o acesso a justiça entre 

outros preceitos constitucionais aplicáveis ao direito subjetivo da 

Recorrente. Aliás, a Assistência Judiciária isenta os depósitos previstos 

em lei para interposição de recursos e demais atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e contraditório, conforme artigo 3º, inciso VII 

da Lei n.º 1.060/1050. Assim, pede a parte Recorrente que se digne 

Vossa Excelência conceder as benesses da Justiça Gratuita in casu 

(assistência judiciária gratuita) no sentido de dispensar o pagamento de 

quaisquer custas e emolumentos no curso do procedimento, consoante os 

ditames da Lei n.º 1.060/50 e o art. 5.º da Carta Magna Brasileira. DAS 

RAZÕES DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE Eméritos Julgadores, MM. 

Juiz "a quo" em sua r. sentença entendeu que existiu a legalidade na 

contratação de serviço de crédito com base na Contestação impugnada 

pela parte Recorrente e o apresenta contrato de prestação de serviços 
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assinado pela parte Autora, com assinatura muito semelhante, senão 

idêntica a firmada nos documentos que acompanham a inicial, apontando a 

existência de contratação além de telas de seu sistema interno, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes, e assim, julgou 

improcedente demanda de a anulação do negócio jurídico e condenou a 

parte Recorrente as penas de litigância de má-fé. Entretanto tal decisão 

carece de acerto. Primeiramente cumpre ressaltar que, embora, no 

entendimento do MM. Juiz, as assinaturas dos supostos contratos 

juntados pela Recorrida são parecidas, temos que não é necessária 

perícia, pois existem divergências quando comparadas com os 

documentos pessoais, com documentos juntados com a inicial ou com a 

assinatura da ata de audiência, o que sem dúvida demonstra que os 

contratos foram realizados de forma fraudulenta e assim não demonstram 

que houve uma relação jurídica legal. No entanto, a tese da Recorrida de 

existência de contrato entre as partes foi acolhida pelo Juízo "a quo", que 

na alegação da parte Recorrente foi praticada e pactuada mediante 

fraude. Como dito acima, facilmente, sem necessidade de perícia técnica 

se percebe que as assinaturas apostas nos contratos não foram firmadas 

pela parte Recorrente, logo, não entabulou qualquer contrato com a 

Recorrida sendo que os contratos apresentados, com certeza, foram 

decorrentes de contratação irregular, e via de consequência, a anulação 

do negócio jurídico é a medida que se impõe. Os contratos apresentados, 

ainda mais com as divergências nas assinaturas, por si só não podem 

servir de lastro para se aferir se são legítimas e regulares, tampouco 

coadunam com a realidade ante a ausência de contratação válida 

conforme destacado alhures. Nesse sentido a Egrégia Turma Recursal 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu. 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABERTURA DE 

CONTA MEDIANTE FRAUDE - DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS - 

NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO - NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Se a assinatura existente no documento 

apresentado pela pessoa que abriu a conta corrente e a lançada na 

contratação do serviço, divergem da assinatura do Recorrido, há falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. A instituição 

financeira que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, por se tratar de "damnum in re ipsa". 

(RI 2560/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 27/03/2012, Publicado no DJE 13/04/2012) 

140000055791 JCDC.14 – RECURSO INOMINADO – Ação de exclusão de 

débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Negativa 

de contratação. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. 

Inversão do ônus probatório. Inexistência de prova da contratação do 

serviço ou da autorização expressa da parte autora para o desconto em 

seus proventos, conforme determinação do art. 2º, § 2º da lei nº 

10.820/2003 e dos arts. 1º e 3º da instrução normativa do inss nº 

110/2004. Contrato juntado aos autos, apresentando assinatura 

divergente da firma do autor. Fraude. Cobrança indevida. Restituição dos 

valores indevidamente descontados. Má prestação de serviço. 

Responsabilidade objetiva do acionado, nos termos do art. 14 do CDC. 

Aplicação da teoria do risco do negócio jurídico, expressa no art. 927, 

parágrafo único, do CCB/02. Dano moral in re ipsa caracterizado. Redução 

do quantum indenizatório, fixado em desacordo com os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso 

parcialmente provido. (TJBA – RIn 0000027-54.2016.805.0277-1 – 4ª T. – 

Relª Juíza Eloisa Matta da Silveira Lopes – DJe 05.04.2016 – p. 652)v119 

Diante disso, não há que se falar em litigância de má-fé, haja vista que a 

parte ora Recorrente somente procurou exercer o seu direito de ação, 

previsto na nossa carta magna, tendo objetivamente exposto toda a 

situação, de desconhecer a contratação de serviço pela Operadora/Ré, 

nitidamente por ausência de pactuação legítima e regular. O que torna 

evidente e juridicamente possível o direito à indenização por danos morais, 

eis que tal apontamento trouxe diversos prejuízos de ordem moral, 

transpassando a figura de má pagadora e descumpridora de suas 

obrigações perante terceiros sendo que de fato tal pecha não reflete a 

realidade, causando ainda com isso outros prejuízos decorrentes do ato, 

como a indubitável restrição ao acesso ao crédito no comércio e 

instituições bancárias, agravando ainda mais a sua situação financeira. 

Portanto Nobres Julgadores, havendo fraude no negócio jurídico o mesmo 

deve ser anulado e a dívida declarada inexistente em respeito à teoria do 

risco do negócio, além do direito a indenização por danos morais por ter 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo o Recorrente buscado amparo no Poder Judiciário somente como 

seu direito de ação previsto em nossa Constituição Federal, sendo 

impertinente a alegação de litigância de má-fé, já que todas as hipóteses 

legais se mantiveram incólumes. Nestes aspectos o Recorrente requer a 

reforma da r. sentença do Juízo a quo. DOS REQUERIMENTOS Diante das 

sólidas razões acima expostas, requer que se digne esta Egrégia Turma 

Recursal, pela ordem. O deferimento das benesses da assistência 

judiciária gratuita, tendo em vista que, neste momento, a parte Recorrente 

não possui recursos financeiros para arcar com as despesas, custas e 

taxas judiciárias e honorários advocatícios sucumbenciais, ao teor dos 

artigos 3º, inciso VII e 4º da Lei 1.060/50, sob as penas da lei. Seja dado 

conhecimento e provimento ao presente Recurso Inominado, reformando a 

r. sentença do Juízo "a quo" para que seja anulado do negócio jurídico e 

declarada a inexibilidade do débito, com a exclusão do nome da parte 

Recorrente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, além da condenação do 

Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, com o 

arbitramento justo e razoável de Vossas Excelências no patamar de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) tendo em vista que estão presentes os requisitos 

ensejadores, tais como o ato ilícito e o nexo de causalidade, pois a culpa e 

a comprovação do dano são prescindíveis, conforme fundamentação 

retro. Ainda no mérito requer o afastamento da multa de litigância de má-fé 

posto que a Recorrente não pactuou o contrato de prestação de serviços 

em questão, ante a ausência de provas concretas, o que por si não incide 

qualquer hipótese da litigância de má-fé fundamentada, somente fez valer 

o seu direito de ação prevista na nossa Carta Magna. Por fim, requer a 

condenação do Recorrido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais ao percentual de 20% (vinte por cento), nos 

termos do art. 55 da Lei 9099/95 e art.85 §2º do Código de Processo Civil, 

acrescidos com juros e correção monetária. Nos Presentes Termos, 

Requer Despacho Favorável. Sinop/MT, 26 de março de 2018. Jones 

Everson Cardoso OAB/SP 146.007 Janaína Lino Serra Teixeira OAB/MT 

23.145-O

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ROCHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000123-94.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ADALBERTO ROCHA 

MARTINS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – 

Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela 

empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços 

oferecidos. Por outro lado, a ré afirma que houve regular contratação pela 

demandante com ulterior utilização dos serviços, sem, contudo haver o 

adimplemento decorrente da prestação do serviço efetuada. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado a empresa requerida, não 

se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que 

se a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, deve esta 

provar a origem dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da 

prova negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que 

a inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 
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informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor 

de R$ 125,32 (cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) 

referente ao contrato n.º 128264455, mantendo a tutela de urgência e 

tornando-a definitiva para que as Reclamadas procedam com o 

cancelamento do registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do 

referido contrato; b) CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à 

autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da 

disponibilização da inscrição). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004782-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO P DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/08/2018 13:15. Quinta-feira, 19 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012553-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO BRASIL PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 19 de julho 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002887-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SS MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002887-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SS MECANICA AUTOMOTIVA 

EIRELI - ME REQUERIDO: DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE Vistos, 

etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS VILACA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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8010092-14.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FABRICIO DE SOUZA 

CARVALHO REQUERIDO: TRANS VILACA LTDA - ME Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 19 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012723-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR CARVALHO ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR BORTOLETO FERREIRA OAB - MT0013396A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012723-62.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEMIR CARVALHO 

ALENCAR EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente 

momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no 

art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line 

via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012574-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY SUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012574-32.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSELY SUBER REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA 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 ID. 13917452. 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. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) 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 dos valores 

DEPOSITADOS pelo executado (ID. 13917452), isto em favor do 

EXEQUENTE. No que tange aos valores bloqueados via BACENJUD (ID. 

13704390 e ID. 13789509), valores estes REMANESCENTES, expeça-se 

alvará em favor do EXECUTADO. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 18 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005708-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003208-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO (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: 1005569-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NUNES BOTELHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “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: 1000122-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente, previamente à realização da audiência de conciliação, 

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: 1000102-50.2018.8.11.0015

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:

LUIS ANTONIO AYRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-69.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GERMANO DA SILVA (REQUERIDO)

ANDRE GERMANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO TARLEI CELISTRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 13328926. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004973-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 
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baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004974-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 
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punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 
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do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009075-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI REGINA SICHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (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. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. O dispositivo sentencial é 

claro em proceder com a confirmação da tutela de urgência deferida no 

presente feito, portanto há confirmação da multa-diária arbitrada. Todavia, 

o respectivo valor desta multa trata-se de matéria afeta ao cumprimento de 

sentença; devendo, após iniciado referida fase processual, a parte 

Exequente informar nos autos os cálculos para apreciação judicial, uma 

vez que referido valor é passível de revisão. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO 

mantendo-a da forma que fora lançada. RECEBO o Recurso Inominado 

interposto pela parte Requerida (id nº 14153665) eis que tempestivo (id nº 

14211933), apenas em seu EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto 

no art. 43 da Lei n.º 9.099/95; INTIME-SE a parte Requerente para 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado da parte 

Requerente, no prazo de 10 (dez) dias; Decorrido o prazo supra, 

DETERMINO que a Secretaria deste Juízo certifique o decurso do prazo, 

bem como eventual interposição de Recurso Inominado pela parte 

Requerente, em observância ao art. 50 da Lei nº 9.099/95; Caso a parte 

Requerente tenha, igualmente interposto Recurso Inominado, certifique-se 

sua tempestividade e INTIME-SE a parte Requerida para ofertar 
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CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias. Após remetam-se os autos 

conclusos para seu recebimento; Em caso negativo, ENCAMINHE-SE o 

presente feito à Turma Recursal, pois considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais; Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE APARECIDA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOTARDO & CIA LTDA - 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. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006187-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DIULIAM LOPES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004287-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDVINO ZAVADZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FORMENTAO (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). 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: 1005441-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “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: 1005447-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SILVA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 
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preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004275-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor 

é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 337,50 (trezentos 

e tinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004281-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004283-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. DA CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra 

digressão jurídica, impõe-se a análise de questões processuais 

pendentes, mormente no que tange a possível conexão entre a presente 

demanda e as demais ações propostas pela Reclamante perante este juízo 

com o mesmo fito. Conforme se verifica na inicial, a Autora distribuiu 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº 1004283-94.2018.8.11.0015 e 1004282-12.2018.8.11.0015 Passo a 

análise do mérito, É incontroverso nos autos que autora fora negativada 

por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 
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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 dos processos de nº 

1004283-94.2018.8.11.0015 e 1004282-12.2018.8.11.0015, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004282-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. DA CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra 

digressão jurídica, impõe-se a análise de questões processuais 

pendentes, mormente no que tange a possível conexão entre a presente 

demanda e as demais ações propostas pela Reclamante perante este juízo 

com o mesmo fito. Conforme se verifica na inicial, a Autora distribuiu 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº 1004283-94.2018.8.11.0015 e 1004282-12.2018.8.11.0015 Passo a 

análise do mérito, É incontroverso nos autos que autora fora negativada 

por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 
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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 dos processos de nº 

1004283-94.2018.8.11.0015 e 1004282-12.2018.8.11.0015, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PINTO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004302-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 
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Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004775-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 
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punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008743-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE MENDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente 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. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012764-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BALBINOT SIMONETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JESSICA PHILIPPSEN OAB - MT23709/B (ADVOGADO)

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

ADELITA BALBINOT OAB - MT17871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente 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. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007096-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RAMAO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR 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. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006363-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 
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n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta CONTRADIÇÃO na SENTENÇA que julgou 

improcedente a ação. Os embargos de declaração serão acolhidos 

sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, 

no caso de postulação perante o JEC, DÚVIDA, contudo, o acolhimento 

dos embargos não impõe ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez 

que, estes somente serão providos em caso de verificado que assiste 

razão ao embargante em requerer o saneamento do respectivo vício. In 

casu, verifico que a sentença prolatada refere-se a caso diferente do 

narrado na exordial. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, para fins de REFORMAR A SENTENÇA. Desse 

modo, passo a análise do mérito de acordo com o caso em testilha. Vistos, 

etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se quanto a 

negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” 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 : “Como tenho sustentado em minhas Instituições de 

Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados 

dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver 

ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos 

do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe 

oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, 

seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que 

pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007331-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 
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artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão 

quanto aos aludidos danos morais. Ademais, pretende a Recorrente 

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. CONSIGNO, portanto, que o que pretende o 

EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008210-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BORGES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005736-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005536-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “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: 1008474-22.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE SILVA SOUZA (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

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008739-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR No que tange à preliminar de adequação do polo passivo, 

DETERMINO seja RETIFICADO o polo passivo da demanda, para que 

conste a empresa EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta de telas de 

seus sistema interno com registros e informações comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida 

em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007217-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (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

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 
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rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008457-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MOREIRA DA SILVA (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

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005627-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON TEICHEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS ALVES CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 
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processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008443-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SANTOS DE PAULA (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

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008064-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAWANE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente 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. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) 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. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 189230 Nr: 10575-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS, 

DIOGO DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 (...) Pelo exposto, IMPRONUNCIO os acusados ANDRÉ DO LIVRAMENTO 

VASCONCELOS, brasileiro, convivente, natural de Peixoto de 

Azevedo/MT, nascido no dia 11/06/1995, filho de Antonilda do Livramento 

Vasconcelos, residente na Rua Rolândia, Casa 01, bairro Sebastião de 

Matos I, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, e DIOGO DA SILVA 

GONÇALVES, brasileiro, solteiro, natural de Sinop/MT, nascido no dia 

06/05/1992, portador do RG nº 2181850-9 SSP/T e CPF nº 

042.153.731-07, filho de Osni Antunes Gonçalves e Salete Fernandes da 

Silva, residente e domiciliado na Rua Rolândia, Casa 01, bairro Sebastião 

de Matos I, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, da imputação que lhes 

fora feita na exordial, nos termos do artigo 414 do Código de Processo 

Penal, em face da inexistência de indícios suficientes de autoria, nada 

impedindo que,  surg idas novas provas,  reabra-se a 

investigação.Transitado em julgado, proceda-se às anotações devidas, 

comunicando-se aos órgãos competentes.Publique-se. Intimem-seApós, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 207611 Nr: 9111-92.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Código n° 207611

Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso 

interposto pela defesa do acusado à fl. 145.
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Destarte, remetam-se os autos à Defesa para que apresente as devidas 

razões recursais, no prazo legal.

Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 153884 Nr: 1886-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ACENDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado VALDIR ACENDINO DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 121, §2°, II 

(motivo fútil) do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento 

pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325779 Nr: 6866-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO CEZAR DE OLIVEIRA, Cpf: 

57002410130, Rg: 53775780, Filiação: Aparecida Malveiro de Oliveira e 

Antonio Paulo de Oliveira, data de nascimento: 07/09/1971, brasileiro(a), 

natural de Japurá-PR, solteiro(a), motorista, Telefone 66 99657-0641. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado acerca das medidas protetivas em favor da 

vitima

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas das vitima MARIA INES JOAO, ante o 

noticiado no BO 2018.125123, natureza Ameaça e Injuria - Violencia 

Domestica nº 2.848/40, tendo como suspeito Agnaldo Cezar de Oliveira e 

de acordo com os termos do mesmo dispositivo legal, solicitamos que seja 

dada ciência ao ministério Publico

Despacho/Decisão: determino:Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhasIndefiro o pedido de 

afastamento do requerido do domicílio ou local de convivência, uma vez 

que as partes não residem no mesmo endereço, conforme declarações da 

requerente e qualificação das partes.

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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 26 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 291336 Nr: 3117-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:23126/MT

 Certifico e dou fé que o Advogado PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES, fica 

devidamente intimado à apresentar nestes autos, Alegações Finais, na 

forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253883 Nr: 115-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMARGO HACBARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO CAMARGO HACBARTH, Cpf: 

70113579128, Rg: 1674674-0, Filiação: Marli Terezinha Ortiz de Camargo e 

Sergio Nei Hacbarth, data de nascimento: 23/05/1985, brasileiro(a), natural 

de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), serv. gerais, lavador de carro, 

Telefone 99927-9196. 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: Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos 

narrados na denúncia (fls. 01-c/01-d) para:DESCLASSIFICAR a conduta 

descrita na denúncia e CONDENAR LEANDRO CAMARGO HACBARTH, 

brasileiro, nascido em Peixoto de Azevedo/MT, no dia 23/05/1985, filho de 

Sergio Nei Hacbarth e Marli Terezinha Ortiz Camargo, atualmente em lugar 

incerto e não-sabido, por violar a norma penal incriminadora prevista no 

artigo 180, §3º, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade 

de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente 

semiaberto (reincidente), bem como pena pecuniária de 13 (treze) 

dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2º e 

pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal. Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e das despesas processuais, haja 

vista ser assistido da Defensoria Pública.O sentenciado poderá aguardar 

o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, diante do regime 

fixado (semiaberto), ressaltando a inexistência de colônia agrícola, 

industrial ou similar nesta Comarca, não sendo crível mantê-lo em regime 

mais gravoso do que aquele fixado na sentença e condições a cumprir na 

execução da pena.Inaplicável o artigo 387, IV do CPP, haja vista a 

ausência de demonstração de dano material sob o crivo do contraditório, 

notadamente diante da restituição da bicicleta à vítima (fl. 29).Nos termos 

do artigo 201, §2º, do CPP, intime-se a vítima desta sentença, para 

conhecimento.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado 

no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da Polícia Federal) e 

expeça-se a guia de execução penal, nos termos do artigo 106 da LEP, 

encaminhando-a ao Juízo das Execuções Penais (3ª Vara 

Criminal).Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de 

costume e informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional 

Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III).Decreto a quebra da fiança prestada 

à fl. 31, pois a liberdade do acusado foi concedida condicionada ao 

cumprimento de certas obrigações vinculadas à fiança, entre elas, o 

comparecimento em Juízo e a impossibilidade de se ausentar da Comarca 

ou dela mudar sem autorização do Juízo, conforme “Termo de Fiança” à fl. 

17.Com efeito, o acusado não foi encontrado no endereço informado nos 

autos, conforme se faz prova a certidão à fl. 66, fazendo-se mister 

decretar a quebra da fiança, com a consequente perda de metade do seu 

valor, nos termos dos artigos 343 e 345, do Código de Processo 

Penal.Consigno que a destinação do valor cujo perdimento foi decretado, 

deverá ser determinada pelo Juízo das Execuções Penais, pois dependerá 

a devolução ou o recolhimento ao Tesouro Nacional, da apresentação do 

sentenciado para o cumprimento da pena. Notifiquem-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Intime-se o sentenciado por edital, nos 

termos do artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, com prazo 

de 90 dias (CPP, art. 392, §1º). Dispenso o registro, nos termos do §4º, do 

artigo 317, da CNGC/MT.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 25 de abril de 

2018.Débora Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 13 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330027 Nr: 9459-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOELA DE SÃO 

JOSÉ RAMOS, para devolução dos autos nº 9459-71.2018.811.0015, 

Protocolo 330027, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 322378 Nr: 4574-14.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CASSIANO SILVA JUNIOR, LUIZ 

MAURO ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 322378

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Walter Cassiano Silva Junior.

Designo o dia 08 de agosto de 2018, às 16h30min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe o Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a testemunha.

Intimem-se os advogados dos acusados.

Por fim, corrija-se a D.R.A, para constar como réus no Sistema Apolo e na 

capa dos autos os nomes dos acusados constantes na denúncia às fls. 

05/08-verso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 03 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 331620 Nr: 10528-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDCDN, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELAINE FERREIRA ARANTES - 

OAB:OAB/GO 26.268, VANESSA FERREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/GO 

41.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concluo, nestes termos, pela incompetência do juízo para processamento 

da demanda. Estabelecido o conflito de competência, nos termos do art. 

66, II, do CPC, suscito o conflito, na forma do parágrafo único do mesmo 

dispositivo.Expeça-se ofício ao E. Tribunal de Justiça, na forma do art. 

953, I, do CPC, a ser instruído com cópia da inicial, da decisão das fls. 

31-32 e desta decisão.Proceda a Secretaria com a correta autuação 

destes autos, uma vez que encartado em desordem.Intime-se o 

requerente.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 312068 Nr: 15817-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EMB, YMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, MRMC, ABB, CRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo Vossa Senhoria da decisão a seguir 

transcrita: "VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - Ante a manifestação do Ministério Público, designo audiência de 

instrução de julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 14h. II – 

Intimem-se as partes com as advertências legais."

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 159/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o Laudo da Coordenadoria de Perícia Médica n.º 

314717, que recomendou que a servidora LUZINETE ANTONIA PINTO, 

Técnica Judiciária , matrícula n.º 6411, tenha a carga horária reduzida.

 RESOLVE

 Art. 1º - CONCEDER à servidora LUZINETE ANTONIA PINTO, Técnica 

Judiciária , matrícula n.º 6411, lotada na Secretaria da Vara Especializada 

da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher redução do horário de 

trabalho para 6 (seis) horas diárias, por 90 dias, pelo período retroativo a 

28 de março a 25 de junho de 2018, em conformidade com o laudo pericial 

anexo. Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça. Várzea Grande, 18 de julho de 

2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 161/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando o Laudo da Coordenadoria de Perícia Médica n.º 314119, 

recomenda que a servidora Edna Aparecida Gervazoni Carbonera, Oficial 

de Justiça, matrícula n.º 4815, lotada na Central de Administração, deverá 

exercer função compatível com sua limitação laboral em usufruto de 

readaptação de função.

 RESOLVE

 Art. 1º - CONCEDER à servidora EDNA APARECIDA GERVAZONI 

CARBONERA, Oficial de Justiça, matrícula n.º 4815, lotada na Central de 

Administração, readaptação de função pelo período de 180 dias, retroativo 

a 10 de março a 5 de setembro de 2018, em conformidade com o laudo 

pericial anexo. Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça. Várzea Grande, 18 de 

julho de 2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 146/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que o Gestor Judiciário Rafael Pereira Otano Peixoto, 

Analista Judiciário, matrícula n.º 21.939, lotado no Juizado Cível do Cristo 

Rei - Várzea Grande usufruirá férias do exercício de 2016, no período de 

11 a 20 de julho de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA, Técnica 

Judiciária, matrícula n.º 6496, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta do Juizado Cível do Cristo Rei, da Comarca da Várzea 
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Grande-MT, no período de 11 a 20 de julho de 2018, em razão de usufruto 

de férias do exercício de 2016 do titular Rafael Pereira Otano Peixoto, 

Analista Judiciário, matrícula n.º 21.939.

Várzea Grande, 16 de julho de 2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 148/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Administrativa 3 VALDNÉIA ALVES DUARTE, 

matrícula n.º 7840, usufruirá férias do exercício de 2018, no período de 16 

a 25 de julho de 2018.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora NILZA RITA DA SILVA, Auxiliar Judiciária, 

matrícula n.º 4913, para responder pelo cargo de Gestora Administrativa 

3, de 16 a 25 de julho de 2018, em razão de usufruto de férias do 

exercício de 2018 da titular Valdnéia Alves Duarte, matrícula n.º 7840.

Publique-se. Remeta-se cópia ao Recursos Humanos do e. Tribunal de 

Justiça.

Várzea Grande, 16 de julho de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 158/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Judiciária Substituta EDENILSE FRANCISCA 

DA SILVA, matrícula n.º 4814, da 4ª Vara Criminal usufruirá férias de 16 

de julho a 4 de agosto de 2018, referente ao exercício de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor MOYSES CARLOS VIEGAS, Auxiliar 

Judiciário, matrícula n.º 4912, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto, da Secretária 4ª Vara Criminal de 16 de julho a 4 de agosto de 

2018 em razão de férias do exercício de 2018, da titular Edenilse 

Francisca da Silva, matrícula n.º 4814. Publique-se. Remeta-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 29 de junho de 2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 154/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o teor do ofício n.º 227/2018/GAB, subscrito pela MM.ª Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Dr.ª Viviane Brito 

Rebello Isernhagen.

 RESOLVE

 Art. 1º - EXONERAR a senhora FRANCIS PAULA CORREA, matrícula n.º 

36181, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I do Juizado 

Especial Cível do Jardim Glória, com efeitos retroativos a 11 de julho de 

2018. Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 16 de julho de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269490 Nr: 9709-90.2011.811.0002

 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: JADSD, SIMONE MARINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

- OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9709-90.2011.811.0002/ Código: 269490

VISTOS.

I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido à fl. 140, 

pelo prazo ali requerido.

II- Decorrido o prazo requerido, intime-se a requerente para o 

prosseguimento do feito.

III- Intime-se.

IV- Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de julho de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342059 Nr: 9576-43.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MOHAMAD RAHIM 

FARHAT, para devolução dos autos nº 9576-43.2014.811.0002, Protocolo 

342059, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 302057 Nr: 22853-97.2012.811.0002

 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: JNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.243, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:20379/O

 VISTOS.

JEFFERSON NEVES NUNES, devidamente qualificado, ingressou com Ação 

de GUARDA em face de PATRÍCIA ARBUES DA ROCHA CAVALCANTE, 

também identificada, pelas razões expostas na prefacial de fls. 5/8.

 Em audiência, o autor requereu a desistência da ação (fl. 103). Intimada a 

se manifestar, a requerida quedou-se inerte (certidão de fl. 105).

É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado, nos termos sobreditos, e, por corolário, revogo a tutela 

concedida à fl. 21.

Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o desentranhamento dos 

documentos, mediante cópia nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 327895 Nr: 24233-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 509 de 606



 PARTE AUTORA: CASDN, JMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANE PELEGRINE 

MAX - OAB:8274, MARIESI CORRÊA MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Cumpra-se o item II da decisão de fl. 71, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 414767 Nr: 19232-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE PAULA LEITE, APARECIDO PAULO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:OAB-MT 10137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- “Ad Cautelam”, determino a intimação da curadora do interditando para 

que junte, no prazo de 15 dias, atestado/declaração médica da atual 

condição de saúde do interditando, especialmente se o mesmo está em 

condições de conduzir os atos de sua vida civil.

II- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005536-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISBELA FRANCISCA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  C E R T I D Ã O 

1005536-93.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, faço juntada do(a)s OFICIO 

CANCELANDO PERICIA___ , em anexo. Várzea Grande/MT, 19 de julho de 

2018. NERCY ANCHIETA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004642-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004642-83.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13881088 e da certidão que designou audiência de ID 14250372. Várzea 

Grande/MT, 19 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004643-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004643-68.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13883060 e da certidão que designou audiência de ID 14250484. Várzea 

Grande/MT, 19 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 273428 Nr: 16086-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15768

 Certifico que, em contato telefonico no Centro de Custódia de Cuaiba MT, 

a agente Prisional Izabel informou que o executado foi posto em liberdade 

em 16/junho/2018 tendo em vista ter cumrpido 30 dias de sua prisão civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431706 Nr: 1957-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJGP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965, VANDERLEIA BATISTA TEODORO - 

OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 251557 Nr: 10798-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDP, JUSSARA DIAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 218147 Nr: 13594-20.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCSrpsmRDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Martimiano - OAB:13.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dia, informe se o rquerido foi posto em liberdade bem como requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 369390 Nr: 18981-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399, RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532, TIFFANY 

MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - OAB:15.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 Certifico que, a parte autora saiu devidamente intimada em audiência para 

apresentar alegações finais, e até a presente data não o fez. Intimo-a para 

que no prazo de 15 (quinze )dias apresente alegações finais conforme 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 265537 Nr: 5146-53.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFXM, YVXM, JOCILENE XAVIER GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER MARTINS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:MT/18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito,sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 319806 Nr: 16177-02.2013.811.0002

 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: JOÃO MENDES DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MARIA LUCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/MT, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para a parte inventariante dar andamento 

ao feito, devidamente intimada através de seu advogado e pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409241 Nr: 16262-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: INTIMAR a parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias comparecer esta Secretaria coma finalidade de retirar o 

alvara

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004542-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. B. D. S. (TESTEMUNHA)

D. A. N. (TESTEMUNHA)

E. A. N. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Nº 1004542-31.2018.8.11.0002 Vlr Causa: 

R$ 954,00 Tipo: Cível Espécie: [Regulamentação de Visitas, Oferta, 

Dissolução] Polo Ativo: FRANCISCO CARLOS PEREIRA SILVA Polo 

Passivo: MARTA NUNES PEREIRA Pessoa a ser citada: Nome: MARTA 

NUNES PEREIRA Endereço: Residindo 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 

requerente contraiu matrimônio com a Requerida em 14/02/1986, sob 

regime de comunhão parcial de bens. As partes estão separadas de fato 

há 30 anos, não existe mais possibilidade de manutenção da unidade 

familiar, do relacionamento não advieram filhos e nem bens a partilhar. 

Requer-se que a requerida seja citada por edital, para querendo, contestar 

a presente ação, sob pena de revelia, confissão e demais cominações 

legais; ademais, requer a declaração do divórcio com a extinção do 

casamento entre as partes fazendo contar na averbação do divórcio o 

nome de solteira da requerida; a intimação pessoal do Defensor(a) Público; 

a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, requerendo seu pagamento em favor da Defensoria Pública; 

que seja deferido ao requerente a AJG. Despacho/Decisão: PJE nº. 

1004542-31.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o pedido de AJG. Cite-se 

a requerida, por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, devendo constar do mandado as advertências 

previstas nos artigos 335, inciso III e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos 

a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para 

manifestação. Não sendo apresentada contestação, nomeio desde já um 

dos ilustres Advogados da FAUSB para proceder à defesa da ré citada 

por edital (art. 72, II, do CPC). Com a defesa, diga a autora. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, JUÍZA DE DIREITO. 

ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada deste mandado aos autos. 

Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 188 do CPC). 2. Caso não seja 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a REVELIA. (art. 285 

do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém. no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes 

Evanys Augusta da Silva, digitei. Várzea Grande, 17 de julho de 2018 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária Endereço do Fórum: Av. Castelo 

Branco S/nº, Bairro: Água Limpa, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 

7 8 . 1 2 5 - 7 0 0 ,  T e l e f o n e ( s ) :  ( 6 5 )  3 6 8 8 - 8 4 1 7 -  e m a i l . 

VG.2FAMILIA@TJMT.JUS.BR

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000698-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. O. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. C. (RÉU)

C. D. N. D. J. F. D. S. O. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

INTIMAÇÃO Certifico que pelo presente ato, e observando especialmente o 

§3º do art.334/CPC, INTIMO a parte autora do inteiro teor da Decisão sob 

Id11617522 e da Designação de Audiência contida em Id14265882. 

Várzea Grande/MT, 19 de julho de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 
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DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004446-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL PERES BENTO (REQUERENTE)

CLAUDEMIR BENTO (REQUERENTE)

MARILZE PERES BENTO (REQUERENTE)

FRANCIELE BENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004446-84.2016.8.11.0002. REQUERENTE: MARILZE PERES BENTO, 

MICHEL PERES BENTO, CLAUDEMIR BENTO, FRANCIELE BENTO DE 

MORAES INVENTARIADO: JOSE BENTO Vistos etc. Diante das 

determinações contidas no decisório acostado ao id. n. 13171557 ainda 

não cumpridas pela inventariante, bem como em face do pedido de 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias, DEFIRO-O para que sejam 

cumpridas as diligências determinadas. Decorrido o termo, volva-me 

concluso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 303638 Nr: 24595-60.2012.811.0002

 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: BENEDITO SIMÃO ARRUDA DE CAMPOS, LENIR PRADO 

DE CAMPOS, MARIA ANTONIA CAMPOS MACIEL, MANOEL ODORICO 

MACIEL FILHO, CREUSA MARIA CAMPOS VIEIRA LIMA, UMBELINA 

CAMPOS BALERONI, EUCLIDES BALERONI, ANA MARIA CAMPOS DE 

SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, CONCEIÇÃO AUXILIADORA DE 

ARRUDA SOUZA, ALUISIO LIMA ADERALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBELINA DE ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:0882/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, de 

que os autos foram desarquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 413239 Nr: 18466-34.2015.811.0002

 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: EFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:OAB/MT18.596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

A requerida não foi novamente localizada para citação pessoal (fls. 66).

A parte autora requereu a citação por hora certa da ré (fls. 70/71).

Renove-se a diligência de citação no endereço da requerida contido às 

fls.70v.

Havendo indícios de que a requerida esteja se ocultando para não ser 

citada, o Oficial de Justiça deverá citá-la por hora certa, conforme 

disposto no artigo 252, do CPC.

Intime-se a parte autora.

Determino a intimação da mãe da requerida para fornecer o endereço da 

sua filha, sob de responsabilidade criminal (art. 347, do Código Penal).

Concedo a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2º, do CPC.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 262942 Nr: 1642-39.2011.811.0002

 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: OLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDA, MFDA, JFDA, MRDA, RMDA, HFPDA, 

VTDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:MT. 6508, VANESSA PAULA COSTA - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT, GISELLA 

CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 Processo nº. 1642-39.2011.811.0002.

Código nº. 262942.

VISTOS etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ODÉZIO LEITE 

DOS SANTOS contra JAIR FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS.

Na r. sentença/acordo de fls. 361/362, restou acordado que os lotes 

descritos às fls. 18, seriam partilhados de forma igualitária, bem ainda que 

o Sr. Jair Francisco de Almeida, retiraria as benfeitorias realizadas nos 

lotes.

Ocorre que até a presente data, o executado Sr. Jair Francisco de 

Almeida não providenciou a retirada das benfeitorias e vem colocando 

óbice para a alienação destes, segundo o que informa o credor.

Intime-se, pois, o devedor, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para 

cumprir a sentença de fls. 361/362, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

alienação dos bens em hasta pública.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

 Intime-se o credor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 524235 Nr: 861-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJPDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar 

o que de direito, sob pena de extinção por abandono.

Decorrido o termo, concluso.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 241211 Nr: 2468-02.2010.811.0002

 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: MHFLJ, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jônatas Peixoto Lopes - 

OAB:20.920/0, Yasmin de Pinho Novo Lopes - OAB:21.335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Alves Cabral de 

Alcantara - OAB:10.465/CE

 VISTOS etc.

Concedo os benefícios da AJG.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Ciência à Advogada.
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Após, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta), retornem-se ao 

arquivo.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 470884 Nr: 21640-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJPDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado JOÃO BAIKO, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, ou até que se cumpra a obrigação (art. 528, § 3º, do 

Código de Processo Civil), referente aos últimos 3 meses anteriores ao 

ajuizamento desta demanda, bem como as que se venceram no curso da 

demanda. Observadas todas as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento, enviando-se cópia à Autoridade Policial competente, caso 

necessário; e consignando-se na mesma que a prisão estará revogada a 

partir do momento em que o débito alimentício for satisfeito integralmente. 

(art. 528, § 6º do Código de Processo Civil).Esclareço ainda que na 

hipótese de pagamento realizado mediante depósito bancário em caixa 

eletrônico, este só será apreciado após a manifestação da exequente, a 

qual deverá ser intimada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da juntada 

do documento. Restando negativa a diligência, com fundamento no art. 

528, § 1º, do Código de Processo Civil, encaminhe-se para protesto o 

pronunciamento judicial, observando que a certidão de teor da decisão 

deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a 

qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor 

da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário (art. 

517, § 2°, do Código de Processo Civil).Encaminhe-se a ordem de prisão à 

Central de Mandados da POLINTER (Gerência Estadual da Polinter – 

GEPOL).Outrossim, necessário ressalvar, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada do cumprimento do mandado de prisão, 

observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o conduzido 

ser recolhido em local apropriado, separadamente de criminosos.Após 

cumpridas as determinações supracitadas, SUSPENDA-SE o feito até o 

INTEGRAL cumprimento do mandado de prisão, permanecendo em arquivo 

provisório, sem baixa e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer 

tempo, casa a parte credora assim o requeira.Expeça-se o necessário 

com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 265579 Nr: 4592-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a hasta pública não 

restou exitosa, ante a inexistência de arrematação pelo imóvel, conforme 

as certidões negativas de fls. 328/329.

 Posto isso, intime-se a exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias 

manifestar acerca das certidões supramencionadas.

 Decorrido o termo, concluso.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 386338 Nr: 2835-50.2015.811.0002

 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: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, JOSÉ WILZEM 

MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B

 VISTOS etc.

Na data prevista para a audiência estarei participando de curso de 

formação continuada, devidamente autorizada pelo e. Tribunal de Justiça.

O processo foi analisado e as partes celebraram acordo no tocante a 

partilhar de bens.

 Assim, caso as partes compareçam à audiência poderão ratificar o 

acordo.

Caso não compareçam, resta apenas a intimação do Advogado do 

requerido para que o acordo siga para a homologação.

Neste caso, intime-se para tal fim.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006019-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIODETE DOMINGAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8.829 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DOMINGOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1006019-89.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição com Nomeação de Curador 

Provisório em Tutela Provisória Antecipada em sede de Liminar, proposta 

por ELIODETE DOMINGAS DE FIGUEIREDO, em face de ERIVELTO 

DOMINGOS DE FIGUEIREDO. Denota-se dos autos que o interditando 

possui como Curadora a Sra. ALZITA DEONIZIA DE OLIVEIRA, conforme o 

Termo de Curatela no id. n. 14182135. Destarte, DETERMINO que a 

requerente, proceda à emenda à inicial, nos termos do art. 321, do 

CPC/2015, adequando a ação para MODIFICAÇÃO DE CURATELA, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumprida a emenda, concluso. Às 

providências. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006081-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BRASILINO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006081-32.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SERGIO BRASILINO MENDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos... Por trata-se de pedido feito 

em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome 

lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto 

à ré, recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 513 de 606



perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do 

nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão 

indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

1406822), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

300,00 (trezentos reais). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 05/09/2017, às 

17:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005536-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINTOR JUNIOR EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005536-59.2018.8.11.0002. 

AUTOR: CARLOS PINTOR JUNIOR EIRELI - ME RÉU: ZANETTI FRANCHISING 

LTDA - ME Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos 

moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência, alegando 

o autor que realizou um contrato de Franquia através de Instrumento 

Particular. O autor pagou a quantia de R$ 27.900,00(vinte e sete mil 

novecentos e noventa reais), referente à taxa de franquia, mais 20%(vinte 

por cento) sobre todas as compras, mais 5%(cinco por cento) sobre 

todas as compras, além de um investimento total em torno de R$ 

90.000,00(noventa mil reais). Afirma que o requerido, ou franqueador, não 

cumpriu com inúmeras obrigações contratuais. Requer que se declare a 

rescisão do contrato e seja a Ré compelida a não efetuar qualquer tipo de 

cobrança judicial ou extrajudicial em nome do autor em relação a multa 

contratual, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos noto 

estar demonstrado o primeiro requisito, onde vejo que a parte autora teve 

vários contatos através de e- mail com a parte ré, para realizar 

reclamações dos produtos franqueados, tendo portanto vários a 

transtorno, e dificultado o trabalho com o produto fraqueado, ensejando 

assim o pedido do autor para rescisão contratual pleiteada. No entanto, já 

se passaram mais de 01 (um) ano que as partes firmaram o contrato, e o 

autor encontra insatisfeito com a relação com a franquia adquirida, 

alegando o autor que não está em condições de manter o contrato objeto 

desta lide, o motivo que não obteve sucesso com a franquia contratada, 

causando-lhe dissabores. Com relação ao segundo requisito, o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo também estar 

demonstrado, vez que o autor não obteve sucesso nas tentativas junto ao 

réu, causando-lhe problemas e ônus desnecessário. DIANTE DISSO, 

estando suficientemente demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA 

para DETERMINAR que o réu se se abstenha de cobrar qualquer tipo de 

multa por parte do contrato (Id. nº.13988771) no nome do autor, em virtude 

da discussão quanto à rescisão contratual, sob pena de multa que arbitro 

em R$ 500,00 reais dia. À vista da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 

CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 05/09/2018, às 14:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005324-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLINEY DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

ATAIL DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005324-38.2018.8.11.0002. 

AUTOR: OLINEY DA SILVA FILHO RÉU: ATAIL DE TAL, 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos... 
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Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigos 2º e 

4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Versa o pedido quanto a concessão 

de tutela antecipada para reivindicação de imóvel adquirido mediante 

escritura pública, alegando o autor que a ré impediu que entrasse no 

terreno de forma indevida e injusta. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Em se tratando de ação 

reivindicatória, de natureza real petitória, cabe à parte comprovar o 

domínio, cuja causa petendi resulta na existência de título aquisitivo da 

propriedade em seu nome. Em outras palavras, a pretensão da parte é 

obter a posse por conta de um título que lhe garanta e outorgue domínio. 

Já de início, tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

é comprovada pela juntada da matricula sob a Id.nº 13893657, 13893697 - 

Pág. 01, consignando a venda ao autor, comprovando de forma suficiente 

a legítima propriedade, instituto que se aperfeiçoa com o registro na 

matrícula do imóvel. Verifico estar presente também a o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, no que se refere à plausibilidade dos 

fatos alegados pelo autor, pois revelam os prejuízos causados no aguardo 

do pretendido acolhimento do pedido, pois autor busca com essa ação ser 

emitido imediatamente na posse do seu imóvel, uma vez que fica 

demonstrada a sua propriedade e que o requerido a detém, face à 

indevida ocupação pela ré. Friso, portanto, que pelas provas trazidas aos 

autos, mesmo em caráter sumário perfunctório, induvidosa é a concessão 

da tutela, além do que não há perigo na irreversibilidade do provimento 

antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por tratar-se de decisão que incide sobre 

direitos reais imobiliários. DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, 

CONCEDO A TUTELA, determinando que seja expedido mandado de 

intimação para a ré ou qualquer pessoa que esteja ocupando os imóveis 

objeto destes autos, para o fim de desocupá-lo amigavelmente no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE 

POSSE, se necessário (CPC, art. 498). À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

05/09/2018, às 14:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005258-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DIVINO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 22 de agosto de 2018, ás 8:00 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005258-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DIVINO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 22 de agosto de 2018, ás 13:00 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373591 Nr: 21997-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSE CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419, 

PABLO JOSE MELATTI - OAB:OABMT11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) parte requerente para fazer a retirada da 

Carta Precatória expedida a fl.73 para a Comarca de São José do Rio 

Preto e providenciar a sua distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 226073 Nr: 6321-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO TRAXX DA AMAZÔNIA LTDA, CAMILA 

LINHARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOM COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA LINHARES DE CASTRO - 

OAB:20559, Jéssica Souza Alves - OAB:20286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JR. - 

OAB:OAB-MT 3329, GILMAR VIANA MOURATO - OAB:14265-A/MT, 

ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12.504/MT

 INTIMAÇÃO da parte executada Zoom Comércio de Motos Ltda para 

cumprimento da sentença, com o pagamento do débito no valor de R$ 

2.382,62 (cálculo de fls.346/348), no prazo de 15 dias, bem como para, 

caso queira, apresente impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC no 

prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento, nos termos 

a determinação de fl.365 a seguir transcrita: “Processo nº 350/09 (Cód. 

226073) Vistos... Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações 
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no sistema Apolo para Cumprimento de Sentença, retificando-se, também, 

o polo ativo, para constar a advogada Camila Linhares de Castro (EOAB, 

art. 23) e, no polo passivo, a empresa Zoom Comércio de Motos Ltda., com 

a devida correção de seu advogado. Em se tratando de cumprimento de 

sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em específico, o art. 523 e 

parágrafos, já tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo 

que a sentença é atinente à condenação e perdas e danos, intime-se o 

executado para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 

15 dias. Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se 

ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no 

prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em 

não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. Consigne-se, 

ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos termos do art. 

525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo decorrido para 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 09 de março de 

2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 38199 Nr: 6477-22.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - 

OAB:0324/MT, RONI MURCELLI SILVA - OAB:8.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13955

 Processo n° 6477-22/2001 (Cód. 38199)

Vistos...

Desprovido o Agravo de Instrumento interposto pela devedora, expeça-se 

alvará de levantamento em favor do credor até a integralidade do crédito, 

cujo valor atual foi homologado na decisão de fls. 622/623, no importe de 

R$ 304.554,20, e não apenas o incontroverso, já autorizado às fls. 632.

Após, ao credor para manifestar-se interesse no prosseguimento do feito 

e conclusos para apreciação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446423 Nr: 10166-49.2016.811.0002

 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: SONIA MARIA PAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo n° 10166-49/2016 (Cód. 446423)

Vistos...

Em face da manifestação de fls. 94, nomeio em substituição o Engenheiro 

Eletricista Antônio João de Arruda Cebalho, com endereço na Rua Des. 

José de Mesquita, n.° 371, Apto. 202, Ed. Moinho de Ventos, Bairro Araés, 

em Cuiabá, fone 99289-6144, e-mail: cebalho@gmail.com.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Em aceitando, 

cumpra-se conforme determinado às fls. 92.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420653 Nr: 22355-93.2015.811.0002

 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: NICOLAU VIEIRA DE ANUNCIAÇÃO, FERNANDO 

CARLOS DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNCIA DA SILVA FELIX - OAB:OAB/MT16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Processo n° 22355-93/2015 (Cód. 420653)

Vistos...

Às partes para no prazo de 10 (dez) dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide. Acaso 

haja interesse, deverão indicar com precisão as espécies de provas, para 

posterior saneamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419390 Nr: 21692-47.2015.811.0002

 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: KAMILLA SOUSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAM DA SILVA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 Processo n° 21692-47/2015 (Cód. 419390)

Vistos...

Defiro o pedido do réu de fls. 32 para autorizar o desentranhamento do 

Certificado de Registro de Veículo de fls. 30, que deverá ser substituído 

por fotocópia.

Feito isso, inexistindo pedido de cumprimento da sentença quanto aos 

honorários sucumbenciais, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419253 Nr: 21634-44.2015.811.0002

 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: ALCEBIADES FERRAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Processo n° 21634-44/2015 (Cód. 419253)

Vistos...

Às partes para no prazo de 10 (dez) dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide. Acaso 

haja interesse, deverão indicar com precisão as espécies de provas, para 

posterior saneamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380255 Nr: 26895-24.2014.811.0002

 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: MARCELINO FRANCISCO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Processo nº 26895-24/2014 (Cód. 380255)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390409 Nr: 5601-76.2015.811.0002

 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: CAGDS, FÁTIMA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Processo n° 5601-76/2015 (Cód. 390409)

Vistos...

Diante da concordância do autor quanto ao depósito realizado antes de 

ser requerido o cumprimento da sentença, expeça-se alvará de 

levantamento, com as cautelas de praxe.

Feito isso, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 422566 Nr: 23325-93.2015.811.0002

 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: EUNICE CARVALHO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:6421-E, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184=A

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EUNICE 

CARVALHO SOUTO, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.

Em face do que consta às fls. 107, em que o credor concorda com o valor 

depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora não 

ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU COMO 

EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 

924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor da credora, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410401 Nr: 16853-76.2015.811.0002

 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: NILTON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16853-76/2015 (Cód. 410401)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a autora, às fls. 48/49, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

25. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 17 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410400 Nr: 16852-91.2015.811.0002

 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: ADRIANA CLAUDIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16852-91/2015 (Cód. 410400)
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Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a autora, às fls. 51/52, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

29. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 17 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410396 Nr: 16848-54.2015.811.0002

 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: AYESSA PATRICIA MUMBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16848-54/2015 (Cód. 410396)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a autora, às fls. 50/51, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

26. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 17 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410390 Nr: 16842-47.2015.811.0002

 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: GILSON ALBERTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16842-47/2015 (Cód. 410390)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a parte autora, às fls. 47/48, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

27. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410388 Nr: 16840-77.2015.811.0002

 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: RONALDO ROBERTO DE SOUZA COSTA, ANA PAULA 

FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16840-77/2015 (Cód. 410388)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a autora, às fls. 53/54, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.
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Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

31. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 17 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410382 Nr: 16834-70.2015.811.0002

 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: MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16834-70/2015 (Cód. 410382)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a parte autora, às fls. 55/56, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

28. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410372 Nr: 16824-26.2015.811.0002

 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: LEANDRO ACENDINO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16824-26/2015 (Cód. 410372)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a parte autora, às fls. 46/47, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

25. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410371 Nr: 16823-41.2015.811.0002

 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: NAIR APARECIDA DE SOUZA MACHADO, JERSON 

PIMENTEL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16823-41/2015 (Cód. 400371)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a autora, às fls. 56/57, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

25. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 17 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410368 Nr: 16820-86.2015.811.0002

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 519 de 606



 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SACALY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16820-86/2015 (Cód. 410368)

Vistos...

Antes de recebida a inicial os réus vieram aos autos concordando com o 

pedido inicial. Tenho, contudo, que em se tratando de Usucapião há que se 

comprovar o lapso temporal, bem como, o exercício da posse pelo 

pretendente, de forma que o reconhecimento pela parte ré não importa na 

automática procedência do pedido.

Consequentemente, deve o feito prosseguir com os atos processuais 

necessários até ulterior julgamento.

Da análise do processo observo não terem sido intimadas as Fazendas 

Públicas para manifestação, tão pouco, os confinantes.

Nesse sentido, indicou a parte autora, às fls. 49/50, após determinação de 

emenda, que os confinantes são os próprios réus, visto serem os 

proprietários dos lotes lindeiros.

Entendo, contudo, por tratar-se de processo em que os réus são 

proprietários grande quantidade de terras transformada em um loteamento, 

que os confinantes são efetivamente os seus ocupantes, até mesmo por 

presumir que os réus não exercem a posse sobre os lotes.

Assim, determino que a autora indique e qualifique os confinantes – 

possuidores – dos lotes vizinhos, conforme já indicado no memorial de fls. 

26. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a exigência, conclusos para recebimento da inicial. Caso 

contrário, conclusos para indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIR HARTMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

antonio correa da costa (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1005151-82.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[USUCAPIÃO 

ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

USUCAPIÃO ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIO CLAUDIR HARTMANN Parte Ré: RÉU: ANTONIO 

CORREA DA COSTA Pessoa(s) a ser(em) Citada(s): RÉU: ANTONIO 

CORREA DA COSTA, FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, DOS 

AUSENTES INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, 

na forma do art. 942 do CPC, dois termos da presente ação de usucapião 

do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante da petição inicial a 

seguir resumia, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: O requerente possui de 

forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo dedono, há mais de 15 

(dez) anos, o imóvel situado nesta cidade, à Avenida Castelo Branco, nº 

158,consistentede um prédio urbano, com a área de 811,69m² (oitocentos 

e onze metros quadrados e sessenta e nove centésimas de metro 

quadrado), com aproximadamente 700m² (setecentos metros quadrados) 

que confronta do lado NORTE com Arnaldo Soares da Costa; Regivaldo 

Diógenes de França; Nélio Knihse Max Macquoy, do lado SUL com 

Leandro Ricardo Pereira Guimarães, do lado LESTE com Vera Lúcia 

Afonso Velosoe do lado OESTE com a Avenida Castelo Branco, conforme 

se constata do incluso mapa da área requerida em anexo. 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Recebo a emenda retro e para tanto, 

determino a exclusão do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE do polo Passivo. 

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. Em virtude de que não se discute posse em forma 

de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da 

posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino a citação do 

réu, dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 1º 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 18 de julho de 2018 EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000490-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN PATRICIA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1000490-60.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 

2.633,64; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE, CORREÇÃO 

MONETÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDSON HITOSHI OTOMURA Parte Ré: RÉU: SUELLEN PATRICIA DE SOUZA 

Pessoa(s) a ser(em) Citada(s): RÉU: SUELLEN PATRICIA DE SOUZA 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ "SUELLEN PATRICIA DE SOUZA" 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O 

promovente é credor da importância de 3(três) CHEQUES nº 850029, 

850030, 850031, no total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos), 

representados pelos documentos anexos, que deveriam terem sidos 

pagos posteriormente a prestação de serviço. A dívida atualizada, com a 

utilização do IGP-M, e os juros de mora à base de 1,00% (um por cento) ao 

mês, se encontra no montante de R$ 2.633,64 (dois mil seiscentos e trinta 

e três reais e sessenta e quatro centavos), como demonstra a memória de 

cálculo em anexo. O crédito é proveniente de uma prestação de serviço, 

posteriormente o vencimento, foi efetuado cobrança, contudo, o 

promovida não possuía rendimentos para liquidar à dívida, então foi 

postergado sua cobrança. Ocorre que o promovente não possui meios 

para postergar a dívida por mais tempo, para evitar uma prescrição e 

decadência de direito, efetua a cobrança pelo meio da peça processual. 

As tentativas de receber o valor amigavelmente se demonstraram 

infrutíferas. DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Por verificar que até o 

momento o réu não foi citado, e levando em consideração que as buscas 

de endereço realizadas indicaram os mesmos endereços constantes nos 

autos, hei por bem, nos termos do art. 246, IV do CPC, deferir a citação da 

parte ré via edital. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O presente Edital será 

publicado na forma da lei, afixado no atrío do fórum desta comarca. 1º 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de julho de 2018 EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009080-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLERINA PEREIRA MARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI OKAJIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1009080-89.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: OLERINA PEREIRA MARCELO Parte Ré: RÉU: HIROSHI OKAJIMA 

Pessoa(s) a ser(em) Citada(s): RÉU: HIROSHI OKAJIMA FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ, DOS AUSENTES INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS, na forma do art. 942 do CPC, dois termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante da petição inicial a seguir resumia, para no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. RESUMO DA 

INICIAL: No ano de 2003, a requerente tomou posse de um terreno 

abandonado e desabitado na Rua Canadá, quadra 29, Lote 18, no bairro 

Parque das Nações na cidade de Várzea Grande onde, com muito 

esforço, conseguiu murar o lote e construir seu imóvel, constituído por 03 

(três) peças, conforme documentos anexos. Dessa forma, a requerente 

mantém a posse mansa pacifica e ininterrupta do imóvel usucapiendo há 

mais de 14 (quatorze) anos, nela residindo desde então. Ressalta-se, 

portanto, que a requerente é reconhecida e respeitada como a verdadeira 

dona. Portanto há 14 (quatorze) anos, a requerente, mantém essa posse 

mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, sem oposição de terceiros, 

dessa pequena área de terra, conforme se encontra descrito no Memorial 

Descritivo, a qual faz os seguintes limites e confrontações: medindo 13.00 

metros de frente para a Rua Canadá, 13.00 metros de fundos para o lote 

13; 30.00 metros do lado direito para o lado 19; 30.00 metros do lado 

esquerdo para o lote 17, com área de 245,94 m², este situado na Rua 

Canadá, Quadra 29, Lote 18, Bairro: Parque das Nações, Cidade de 

Várzea Grande/MT, consoante documento anexo. Destaca-se ainda, que 

o referido lote, conforme Certidão Inteiro Teor nessa oportunidade juntada, 

encontra-se registrado no Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, cuja 

matricula sob o nº 6.773, livro 02, data 17-05-78 em nome do Requerido. 

Desta forma, com vistas a regularizar a situação fática vivenciada, 

interpõe a presente demanda para que lhe seja concedida a propriedade 

definitiva do imóvel, mediante a sentença transcritiva desse Juízo. 

DESPACHO/DECISÃO: 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. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 18 de julho de 

2018 EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000091-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMANCIO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alex Sandro S. da Silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1000091-60.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

307,26; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: GILMAR AMANCIO MACHADO Parte Ré: RÉU: ALEX 

SANDRO S. DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) Citada(s): RÉU: ALEX 

SANDRO S. DA SILVA FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para querendo levantarem o depósito, ou 

em recusa, apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e consequente extinção da obrigação (art. 546 NCPC). RESUMO 

DA INICIAL: O REQUERENTE foi realizar um financiamento quando 

descobriu que o seu nome está negativado por conta da devolução do 

cheque n. 154, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme 

microfilmagem em anexo. O REQUERENTE à época efetuou o pagamento 

do respectivo valor direto ao credor, tendo também, na ocasião, recebido 

o cheque de volta, contudo, após realizar diversas buscas constatou o 

extravio de tal cheque. Nesse caminho, o REQUERENTE ao realizar 

diligências no sentido de localizar o credor, a fim que lhe concedesse uma 

declaração de quitação do cheque em comento, verificou-se que o mesmo 

está em local incerto e não sabido. Devido o tempo decorrido, o 

REQUERENTE possui apenas a microfilmagem do cheque em tela, bem 

como o extrato indicando a negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme documentos em anexo. Portanto, por estar 

o REQUERENTE sofrendo inúmeros prejuízos por conta da negativação do 

seu nome, bem como por não restar outro meio para resolução da 

questão, se propõe a pagar novamente o cheque por meio da presente 

ação, de modo a garantir a retirada do seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e do Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundo. 

DESPACHO/DECISÃO: 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. Defiro o 

pedido de consignação realizado pelo autor, devendo a própria parte emitir 

a respectiva guia para o depósito judicial. Lavre-se termo. Com relação ao 

pedido de retirada do nome do autor do rol de inadimplentes, por verificar 

estarem presentes os requisitos, hei por bem em CONCEDER A TUTELA 

ANTECIPADA para DETERMINAR que seja oficiado ao respectivo órgão de 

restrição ao crédito (SCPC/SERASA/CCF) a fim de que proceda à 

exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, quanto 

aos débitos indicados no documento sob a Id.1129148, levados à efeito 

pela requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de multa-diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) válidos pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Condiciono a expedição do ofício em favor da autora, com valores 

atualizado conforme a Planilha de Cálculo Judicial e mediante depósito 

judicial (a ser realizado na Conta Única do TJMT) no montante total 

indicado na inicial. Após, cite-se o réu por edital conforme o art. 259, III, 

NCPC, querendo levantarem o depósito, ou em recusa, apresentar 

contestação em 15 dias, sob pena de revelia e consequente extinção da 

obrigação (art. 546 NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito. OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DESTA COMARCA. 1º 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de julho de 2018. EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002355-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA AVELINO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002355-84.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARILZA AVELINO DE BRITO Parte Ré: RÉU: VIVO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo 

de 15 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 , 19 de julho 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: 1005626-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA MENDANHA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005626-04.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 3.170,34; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LEANDRO FERREIRA 

MENDANHA CARDOSO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 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 , 19 de julho 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429452 Nr: 497-69.2016.811.0002

 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: ALESSANDRO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 71/77 apresentado 

pelo requerido, foi interposto no prazo legal, em sendo assim, intimo o 

apelado/requerente para que interponha contrarrazões no prazo de 15 

(quinze)dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380193 Nr: 26859-79.2014.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NEGATIVA

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 490679 Nr: 8427-07.2017.811.0002

 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: WATER RIBEIRO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes.

 Ademais, não foi determinado o valor do pedido de indenização por danos 

morais, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

devendo o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do 

ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido, sendo, portanto, 

vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou apenas 

sugerir o arbitramento mínimo.

Por fim, verifica-se que o autor fundamenta a ação e o pedido de tutela de 

urgência em decisão proferida em outra ação, contudo descurou-se em 

juntar a referida decisão, documento essencial para o êxito da demanda.

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 CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito:

1. Informar os endereços eletrônicos das partes, caso possuam.

2. Informar o valor pretendido a título de dano moral, atualizar o valor 

atribuído à causa, e promover o recolhimento das custas judiciais 

remanescentes se for o caso, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, 

§1º, da CNGC).

 3. Juntar cópia da decisão que faz menção.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 490678 Nr: 8426-22.2017.811.0002

 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: MASSISTER MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT, 

OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes.

 Ademais, não foi determinado o valor do pedido de indenização por danos 

morais, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

devendo o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do 

ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido, sendo, portanto, 

vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou apenas 

sugerir o arbitramento mínimo.

Por fim, verifica-se que a requerente fundamenta a ação e o pedido de 
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tutela de urgência em decisão proferida em outra ação, contudo 

descurou-se em juntar a referida decisão, documento essencial para o 

êxito da demanda.

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 CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito:

1. Informar os endereços eletrônicos das partes, caso possuam.

2. Informar o valor pretendido a título de dano moral, atualizar o valor 

atribuído à causa, e promover o recolhimento das custas judiciais 

remanescentes se for o caso, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, 

§1º, da CNGC).

 3. Juntar cópia da decisão que faz menção.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 234366 Nr: 14344-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA VIEIRA DOS SANTOS, ADELINA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRFIL-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS 

PARA VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MAELHER - 

OAB:8108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Certifico que, diante da juntada de ofício de fls. 222/224, intima-se a 

requerente para manifestar-se no prazo de 05 dias. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006140-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006140-20.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por Mateus Ferreira da Cunha em desfavor de 

Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e 

fundamentos da exordial. Narra o autor que é titular da Unidade 

Consumidora de n. 6/2576092-7 desde julho de 2017 e possuía uma média 

de consumo de 320 KW, contudo desde novembro de 2017 o seu 

consumo apresentou injustificada variação que transcorreu muito acima 

da média chegando à 910 KW, ou seja, mais de 200% de aumento sobre 

sua média de consumo. Afirma que, não acrescentou qualquer aparelho 

elétrico em sua residência, nem aumentou o número de moradores no 

imóvel, buscou explicações junto a empresa ré, mas foi ignorado. Em sede 

de tutela antecipada de urgência, requer que a continuidade na prestação 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica, enquanto durar a 

presente lide, sob pena de multa diária ou, alternativamente, que seja 

autorizado o depósito judicial no valor correspondente à sua média de 

consumo ou seja 320 KW. No mérito, pugna pela declaração de 

inexistência do débito cobrado de forma abusiva e seja determinada a 

repetição do indébito sobre o valor indevidamente pago. Ao final, requer 

pela inversão do ônus da prova, a concessão da justiça gratuita e informa 

o interesse na realização de audiência de conciliação. Juntou documentos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que 

a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso seja 

privada de serviço essencial. No entanto, a probabilidade do direito não 

restou evidenciada nos autos, haja vista que apesar de o autor afirmar 

estar em dia com o pagamento das contas de energia comprovou nos 

autos apenas o pagamento das faturas referentes aos meses de 

julho/2017, agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017, as quais, 

conforme comprovantes de pagamentos foram pagas com mais de um 

mês de atraso cada, e não demonstram nenhuma discrepância na 

variação de consumo, sendo ainda acrescidas de juros de mora e multa 

por atraso no pagamento. Logo, apesar do valor elevado da fatura de 

novembro/2017 verifica-se que houve a incidência de acréscimos de juros 

de mora, multa e atualização monetária de pagamentos realizados em 

atraso anteriormente que também são responsáveis pela elevação do 

valor da fatura. Ademais, não há comprovação do pagamento das faturas 

referentes à abril/2018, junho/2018 e julho/2018, também acostadas aos 

autos, as quais se encontram abaixo da média de consumo alegada e 

inexiste nos autos extrato do histórico de consumo para análise 

comparativa da média de consumo e do adimplemento das faturas. Cumpre 

frisar ainda que se faz totalmente desarrazoado estabelecer média de 

consumo para pagamento de valor fixo mensal, haja vista que o serviço 

prestado pela requerida tem oscilações decorrentes do consumo do autor, 

bem como de tarifas, por exemplo, a incidência de bandeira tarifaria 

(bandeira vermelha e bandeira amarela). Sendo assim, o que verifico é a 

ausência de verossimilhança das alegações, pois o autor não demonstrou 

nos autos estar em dia com o pagamento das faturas atuais de energia, 

não podendo este ser beneficiado com o estabelecimento de valor fixo 

mensal, sendo totalmente temerário que este juízo determine a 

continuidade do fornecimento de energia sem a certeza de que o autor 

está adimplente com as faturas do corrente ano que sequer alcançaram a 

média de KW informada. Ante o exposto, ante a ausência da probabilidade 

do direito, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 13 de setembro de 2018, às 15h40min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência 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). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e defiro a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006201-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT0011074A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006201-75.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Mila Sorvetes Industria e 

Comércio Ltda. em desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de 

Energia S/A, pelos fatos e fundamentos da exordial. Narra a autora que, 

alugou um imóvel comercial e desde 21 de junho de 2018 é responsável 

pela Unidade Consumidora n. 6/2171433-2, contudo já se passou mais de 

30 dias desde que solicitou a alteração de titularidade e a requerida não 

prestou qualquer informação. Afirma que sua empresa trabalha no 

comercio de sorvetes produto perecível que necessita de refrigeração 

constante e sofreria grande prejuízo caso venha a ser privada do 

fornecimento de energia elétrica por débito de terceiro. Aportou aos autos 

o petitório de id. 14256327 informando que fora suspenso o fornecimento 
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de energia elétrica em 18.07.2018, contudo a autora não recebeu qualquer 

fatura do mês de junho e, tampouco foi notificada quanto a existência de 

débito anterior, o que se houver é de responsabilidade de terceiro não 

podendo a autora amargar tal prejuízo, pois teve que levar o estoque para 

câmara fria de terceiros e está impedida de produzir. Em sede de tutela 

antecipada de urgência, requer que a requerida seja compelida a incluir a 

empresa autora com titular da Unidade Consumidora n. 6/2171433-2 à 

partir de 21 de junho de 2018, conforme contrato de locação, e 

restabeleça o fornecimento da energia elétrica imediatamente, sob pena de 

multa. No mérito, pugna pela indenização pelos danos morais ocasionados. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente 

caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte que foi privada do fornecimento de energia elétrica e 

está impedida de produzir e armazenar os produtos que comercializa. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja 

vista que o contrato de locação de fato demonstra que a autora somente 

entrou no imóvel em 22 de junho de 2018, logo, não é possível que novos 

usuários sejam responsabilizados por débitos pretéritos de outros 

usuários, justamente pela natureza pessoal do débito, que não fica 

atrelado ao imóvel. Confira-se a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZATÓRIA. RITO ORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DA RÉ EM TRANSFERIR 

A TITULARIDADE DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOME DA 

AUTORA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES. 

OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. 1. Da detida 

análise das alegações e provas carreadas aos autos, entendo que a 

irresignação do réu apelante não merece prosperar. Isto porque, conforme 

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte 

Estadual, a dívida decorrente do serviço de energia elétrica é de natureza 

pessoal, não se caracterizando como uma obrigação propter rem, como 

equivocadamente, pretende crer a apelante. [...]2. Nessa linha de 

raciocínio, vislumbra-se que as cobranças pelos débitos anteriores são 

abusivas, assim como a atitude da concessionária de condicionar a 

transferência de titularidade das unidades consumidoras ao pagamento 

dos débitos e de suspender a prestação do serviço por falta de 

pagamento de dívida não contraída pela autora. [...]. (TJ-RJ - APL: 

00059513220138190028 RIO DE JANEIRO MACAE 3 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

30/04/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 07/05/2015). Nesse mesmo sentido, a ANEEL em sua 

Resolução n. 414/2010 prevê: Art. 70. O encerramento da relação 

contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes 

circunstâncias: §7º A distribuidora não pode condicionar o encerramento 

da relação contratual à quitação de débitos. Ademais, o perigo da demora 

é evidente, haja vista os prejuízos inerentes à atividade comercial da 

autora caso permaneça sem o fornecimento de serviço essencial tal qual 

a energia elétrica. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para 

determinar que a empresa ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA à Unidade 

Consumidora de n. 6/2171433-2, altere a titularidade da referida UC para 

que conste à partir de 21 de junho de 2018 o nome da empresa autora 

MILA SORVETES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., conforme contrato de 

locação, bem como se abstenha de suspender o serviço novamente em 

razão do débito existente em nome de terceiro; sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa. Cite-se/ intime-se o 

réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 13 de setembro de 2018, 

às 16h00min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada 

no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência 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). 

Por fim, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, 

do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de julho 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006156-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BRUNO LACERDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006156-71.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação proposta em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi 

proposta em desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 18 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006113-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GAIA SOARES RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006113-37.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, os títulos que o requerente pretende executar se 

tratam de boletos acompanhados do comprovante de recebimento e nota 

fiscal. Entretanto, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, alterada 

pela Lei n. 6458/97, para que a duplicata não aceita constitua título 

executivo extrajudicial é indispensável que: a) haja sido protestada; b) 

esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e 

recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, 

recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos 

artigos 7º e 8º desta Lei. Em que pese a ausência da duplicata, registra-se 

que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO 

POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. 

DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO 

ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio 

magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera 

indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o 

ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança 

bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos 

instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da 

mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do 

título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos 

extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp 

1024691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/03/2011, DJe 12/04/2011). Logo, é possível que as duplicatas e 

letras de câmbio sejam representadas por boletos bancários ou outros 

documentos, criados por meios eletrônicos, que contenham os requisitos 

do pagamento de quantia líquida e certa, no caso foi juntado aos autos a 

nota fiscal que deu origem aos boletos, acompanhada do comprovante de 

recebimento da mercadoria, no entanto é necessária a apresentação do 

protesto, posto que é cabível o protesto de boleto bancário (Art. 7º e 

seguintes úteis da Lei nº 9.492 /97). Portanto, o que se denota é a 

ausência do protesto por indicação, cuja ausência impede o 
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prosseguimento da ação por inexistência de título executivo. Assim, 

determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

comprovando o protesto realizado por indicação para que se constitua o 

título executivo, ou adeque o título da ação e pedidos ao procedimento 

comum, sob pena de indeferimento da exordial (art. 801, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 19 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006199-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G W CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006199-08.2018.8.11.0002 

Vistos. Recebo os presentes embargos para processamento, uma vez 

que são tempestivos. Deixo de atribuir o efeito suspensivo pretendido, por 

não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, bem como pelo fato de a execução não estar garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente, conforme previsão do §1º do 

artigo 919, do CPC. Registro que, o oferecimento de embargos à execução 

com garantia do juízo limitada a valor insuficiente, não se reveste de 

garantia integral a permitir o deferimento do efeito suspensivo pretendido. 

Intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 15 dias (artigo 920, 

inciso I, do CPC) com as advertências do artigo 344, do CPC, bem como 

consignando que deverá indicar e justificar as provas que pretende 

produzir. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 19 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006001-68.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

VERA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando-se 

que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO 

a gratuidade da justiça. Anote-se. Á vista da ausência da manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 19/09/2018, 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: 1002809-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VOLPATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002809-30.2018.8.11.0002. AUTOR: 

VALMIR VOLPATTO RÉU: PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA. Vistos, etc. Da Justiça 

Gratuita No que atine ao pedido de justiça gratuita, ressalto que o Código 

de Processo Civil prevê, no art. 98, a possibilidade de sua concessão à 

pessoa jurídica, sendo que o entendimento jurisprudencial é no sentido de 

que diferentemente das pessoas físicas, que precisam apenas declarar a 

impossibilidade do custeio, sem prejuízo do próprio sustento, devem 

comprovar sua incapacidade financeira. Com efeito, a parte autora 

demonstrou encontrar-se em estado de aparente hipossuficiência, 

considerando o documento carreado nos Ids. 13707258 a 13707294, 

14159546 e 14159548, de modo que o pedido de concessão da justiça 

gratuita deve ser acolhido. 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 19/09/2018, às 15h30, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se as partes requeridas, 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003327-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003327-20.2018.8.11.0002. AUTOR: 

LAURA SILVA MAGALHAES RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Designada audiência de 

conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da parte 

requerida, conforme termo de Id. 13998140, tendo a parte autora pugnado 

pela nova tentativa de citação da parte requerida no endereço descrito no 

Id. 14236082. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, 

redesigno o ato para o dia 19/09/2018, 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. Cite-se a parte requerida, conforme pugnado no Id. 

14236082, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

13006668. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004263-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE ROLAO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Diante do depósito do valor pela parte autora – ID 14068199, bem como 

considerando que a parte requerida possui advogado habilitado nos autos, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte em questão quanto ao 

deferimento do pedido de tutela de urgência para que se abstenha de 

suspender o fornecimento da energia elétrica da UC 6/914527-7, ou que 

proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, bem 

como que se abstenha de proceder com a inclusão do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em relação à fatura sub 

judice, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada à 20 (vinte) dias-multa, fixada com 

fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, tudo nos termos da 

decisão de ID 13711832. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003856-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória a ser 

cumprida na Comarca de CAMAÇARI /BA, conforme ofício de informação 

juntado aos autos de id 14270411.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005707-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005707-16.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ADIEL PEREIRA DE AGUIAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte autora nomeou a ação 

como “pedido de indenização por dano moral”, descurando de formular 

pedido final nesse sentido, bem como de deduzir o valor pretendido, em 

detrimento do que dispõe o art. 292 do CPC/2015, in verbis: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - 

na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles.” Destarte, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a irregularidade 

apontada, especificando o pedido indenizatório, se for o caso e, assim, 

deduzir o valor decorrente da suposta indenização por dano moral, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006086-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELI DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006086-88.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ANTONIELI DA SILVA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Determinada a realização de perícia nos autos 

(Id. 13709118), a parte requerida comparece aos autos por meio da 

petição de Id. 14091104, aduzindo que não concorda com o pagamento de 

honorários periciais, bem como não tem interesse em nova prova pericial, 

pois já houve perícia de mutirão juntamente com audiência de conciliação. 

Assim, requereu seja considerado como prova o laudo pericial de mutirão 

realizado juntamente com a audiência de conciliação. Pois bem, a despeito 

do alegado pela parte requerida, tenho que sua pretensão não merece 

prosperar, na medida em que a avaliação médica realizada em Mutirão 

nesta comarca visa tão somente a composição amigável entre as partes, 

não estando o juízo vinculado ao referido procedimento, ainda mais 

quando há divergência entre as partes em relação ao resultado de tal 

avaliação. Com efeito, tramitando a demanda sob o procedimento comum, 

não sendo o caso de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), 

deve o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo 

proceder com o disposto no art. 357 do CPC e ordenar a produção da 

prova. Nesse passo, verificada a necessidade de produção de prova 

pericial nesta lide, independentemente da realização de avaliação médica 

anterior, deve o juiz designa-la. Assim, determino que a requerida realize o 

depósito dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 

MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra dê-se início a pericia determinada nos autos. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006118-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODEZIO LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE WALDICE LEITE DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006118-59.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ODEZIO LEITE DOS SANTOS RÉU: ESPOLIO DE WALDICE LEITE DOS 

SANTOS Vistos, etc. Da análise dos autos, verifico que a parte autora 

descurou de apresentar junto com a inicial os documentos necessários 

para a sua identificação e o comprovante de endereço. Assim, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de regularizar a sua identificação com a apresentação de 

seus documentos pessoais e comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVIA BIOLLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000298-93.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANTONIO OLIVIA BIOLLADO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 

357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva Sustenta a requerida ser parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da demanda em virtude de não fazer parte do consórcio 

que opera com o seguro DPVAT. Tal preliminar não deve prosperar, uma 

vez que qualquer uma das seguradoras consorciadas é parte legitima 

para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro DPVAT, nos 

termos do 7º, caput, da Lei nº 6.194/74. Ademais, diferentemente do 

alegado pela requerida a empresa Itaú Seguros S/A compõe o rol das 

segurados que operam com o seguro DPVAT, conforme verifiquei em 

p e s q u i s a  j u n t o  a o  s i t e 

h t tp : / /www.susep.gov .br /se to res-susep/cgpro /seguradoras-dpva t . 

Dessa forma, sendo a requerida uma das empresas seguradoras que 

operam com o seguro DPVAT tenho que esta é parte legitima para figurar 

no polo passivo da demanda, razão pela qual afasto a presente preliminar. 

Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir - Diferença Aduz ainda a seguradora requerida que falta interesse de 

agir à parte requerida, uma vez que já houve o pagamento do seguro sub 

judice em sede administrativa. No tocante ao pagamento administrativo 

afastar o direito da requerente em pleitear eventual diferença que tenha 

direito por expressa determinação legal, tenho que ela não merece 

prosperar, considerando que o pagamento parcial do seguro pela 

requerida não afasta o direito desta pleitear o valor remanescente 

legalmente estabelecido, inexistindo a renúncia pela eventual diferença 

existente. Este entendimento está consubstanciado no fato de o valor do 

pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT ser estabelecido por norma 

legal, o que garante ao autor o direito pela cobrança da diferença 

remanescente, conforme estabelece a lei de regência. Sobre essa matéria 

destaco o aresto do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS 

PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS - HERDEIRAS 

LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 - 

APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA DE LEI - 

RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE ESTIPULADO - 

DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE FOI 

INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse do requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[2] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 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.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 
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ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, 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, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico 

perito, que poderá ser encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque 

da Saúde, Consultório anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de 

esquina), telefone 65- 30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado 

para que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a 

sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da 

prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, 

Sexta Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de 

Julgamento: 28-02-2007, Rel: exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros. [2] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006134-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA CASTRO ALVES OAB - GO39335 (ADVOGADO)

EDUARDO LUCAS VIEIRA OAB - GO24316 (ADVOGADO)

GUSTAVO SOUZA E SILVA OAB - GO42077 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA GRANDE 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006134-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA 

EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA 

GRANDE Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005999-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERNANDES BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005999-98.2018.8.11.0002. AUTOR: HDI 

SEGUROS S.A. RÉU: EDMAR FERNANDES BEZERRA Vistos. Venha à 

parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006117-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVART DECORACOES E EVENTOS - EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006117-74.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING RÉU: INOVART DECORACOES 

E EVENTOS - EIRELI - ME Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 8924-12.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MARIA DARSIE, MAYK WILLIAN BROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO 
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OESTE, INACIO PASSOS PEREIRA, COMATI COM. DE ALIMENTOS LTDA, 

SONIA MARIA HANSCH PEREIRA, EMPRESA SULMATOGROSSESE DE 

SUPERMERCADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT, JAQUELINE MATTOS 

ARFUX - OAB:9388, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - 

OAB:11.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cerri Budoia - 

OAB:, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A/MT, Paulo Humberto 

Budóia Filho - OAB:9906

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449993 Nr: 11894-28.2016.811.0002

 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: ADEMIR APARECIDO NUNES, ELISABETE SABATINE 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA DE 

ABREU SPERANDIO - UNIVAG - CURADORA ESPECIAL - OAB:9175-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 94/97 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 246875 Nr: 6850-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E RESTAURANTE CEREJEIRA DE 

GUARAREMA LTDA ME, E.C.&I.A COMERCIO DE PAPEIS LTDA- EPP, 

TEKMAX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, COMERCIAL IMPORTADORA 

JACAREY LTDA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES PENSIVANIA 

LTDA - EPP, BABY BIFE NOBRE LTDA-ME, BAR E LANCHONETE PONTO 

XV LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:10.877-A, 

TATYANNE NEVES BALDUÍNO - OAB:OAB/TO 2732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DE SIQUEIRA 

SANTANA ALBUQUERQUE - OAB:200.408 OAB/SP, CARLOS WILSON 

SANTOS DE SIQUEIRA - OAB:29.786 OAB/SP, RONAN JACKSON 

COSTA - OAB:4.871

 Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, determino 

a exclusão do nome do autor como sócios das empresas Bar e 

Restaurante Cerejeira de Guararema Ltda-ME; E.C. & CIA. Comércio de 

Papeis Ltda-EPP; Tekmax Comercial Importados Ltda.; Comercial 

Importadora Jacarey Ltda. (Atualmente Several Materiais de Construção 

Ltda-ME); Comércio e Distribuidora de Carnes Pensivania Ltda-EPP; Baby 

Bife Nobre Ltda-ME e Bar e Lanchonete Ponto XV Ltda., perante a Junta 

Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, expeça-se ofício a JUCESP a fim de 

dar-lhe conhecimento da presente sentença e para que adote as 

providências necessárias para a exclusão do nome autor do quadro 

societário das empresas requeridas, atentando-se a necessidade de 

informar o número do CPF de cada empresa. Após, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342476 Nr: 9896-93.2014.811.0002

 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: GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA, ALEXANDRO 

APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALINA EUSTÁCIA DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO DE JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA, CANDIDA DE OLIVEIRA 

FRANÇA CAMPOS, A QUEM DE DIREITO, SAMIR MUSSA DE MORAES, 

CANDIDA DE OLIVEIRA FRANÇA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 Autos n.º 342476

Vistos, etc.

Venha a parte autora declinar a qualificação do confinante do lote 01, da 

quadra 32 (fundos - fl. 25), pois ao que consta dos autos apenas o 

confiante do lote 13 foi citado (fl. 73).

Com a indicação da qualificação, expeça-se novo mandado de citação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407365 Nr: 15339-88.2015.811.0002

 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: VANDERSON DANIEL MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALMEIDA SAMPAIO, AUGUSTO 

CEZAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA TEODORO 

- OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 15339-88.2015.811.0002 – Código nº 407365

Vistos, etc.

VANDERSON DANIEL MARTINS DOS SANTOS promove a presente ação 

indenizatória com pedido liminar de pensão em desfavor de THIAGO 

ALMEIDA SAMPAIO E AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos, narrando que no dia 03.05.2015, por 

volta das 10h, um veículo de marca FIAT UNO, de propriedade do 2º 

Reclamado, conduzido pelo 1º Reclamado, em alta velocidade atravessou 

a pista de rolamento contrária, vindo a subir na calçada e atingir seu 

genitor, Sr. Vanderlei Daniel dos Santos, que em razão dos graves 

ferimentos veio a óbito posteriormente.

Narra que o condutor do veículo, primeiro requerido, estava visivelmente 

embriagado, além disso não permaneceu no local do acidente, tampouco 

prestou auxilio à vítima, bem assim a sua família.

Deste modo, pugnou pela concessão de liminar a fim de determinar aos 

requeridos o pagamento mensal de um salário mínimo em seu favor, até os 

seus 24 anos. No mérito pugnou pela condenação dos requeridos ao 

pagamento de danos morais e materiais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/20.

Na decisão de fls. 21/22 o pedido liminar foi indeferido.

O requerido Augusto apresentou contestação às fls. 25/31, que veio 

instruída com os documentos de fls. 32/39, alegando que foi procurado 

pelo requerido Thiago no intuito de emprestar seu veículo Fiat Uno, placa 

JZK 2723, o que não foi negado, diante da amizade e confiança existente 

entre eles.

Afirma que o requerido Thiago trafegava com o veículo quando ao desviar 

de um buraco perdeu o controle do veículo atravessando para a pista 

contrária e atropelando o genitor do autor, que por uma fatalidade veio a 

óbito.
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Destaca que procurou a família com o objeto de prestar-lhe o devido apoio, 

tanto emocional como financeiro, contudo como não possui muitos 

recursos financeiros custeou parte das despesas funerárias no importe 

de R$ 1.000,00.

Pontua que, diferentemente do alegado pelo autor, no momento dos fatos o 

requerido Thiago não se evadiu do local e nem se encontrava embriagado.

Afirma que não há ilícito indenizável, contudo impugou os pedidos 

indenizatórios, requerendo ao final a improcedência dos pedidos iniciais.

A essa contestação à parte autora apresentou impugnação às fls. 45/49.

O requerido Thiago apresentou contestação às fls. 54/58, que veio 

instruída com os documentos de fls. 59/64, alegando que o acidente em 

testilha foi provocado pela má conservação das vias públicas, pois o 

contestante se viu obrigado a desviar de um buraco na pista, perdendo 

assim o controle do veículo que colidiu com outro veículo atingindo a vítima.

Destaca também que não se encontrava embriagado no momento do 

acidente, não tendo também se evadido do local. Acentua que foi prestada 

à genitora do autor uma contribuição no importe de R$ 1.000,00 para apoio 

nas despesas funerárias, além da importância de R$ 765,44 atinente a 

uma compra efetuada em supermercado.

Reforça a inexistência de responsabilidade civil, requerendo, por fim, a 

improcedência dos pedidos iniciais.

A essa contestação à parte autora apresentou impugnação às fls. 66/76.

Na decisão de fl. 88 o processo foi saneado, oportunidade em que foi 

deferida a produção de prova oral.

Durante a instrução processual foi inquirida uma testemunha arrolada pela 

parte autora e 03 testemunhas arroladas pela parte requerida (fls. 

152/155). Na audiência de instrução as partes apresentaram alegações 

finais remissivas às provas dos autos (fl. 151).

Os autos permaneceram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Decido.

Pretende a parte autora com a presente ação ser ressarcida pelos danos 

sofridos em virtude do falecimento de Vanderlei Daniel dos Santos, genitor 

do autor, por causa do acidente de trânsito descrito na inicial.

De entrada, impende traçar alguns breves comentários sobre os 

elementos que compõem a responsabilidade civil, ou seja, a conduta ilícita, 

o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano efetivamente 

ocasionado.

A obrigação de indenizar, segundo o entendimento do ilustre doutrinador 

Caio Mário da Silva Pereira, se caracteriza pela pertinência dos três (03) 

elementos mencionados supra, senão vejamos:

 "a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que 

abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, 

sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) 

em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no 

sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou 

imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma 

a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não 

teria havido o atentado ao bem jurídico."1

Pois bem, no caso judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), consoante o 

disposto no artigo 186, do Código Civil, está caracterizada pela conduta 

desidiosa e imprudente do requerido Thiago, ao transitar com veículo sem 

observar minimamente as condições da pista de rolamento, levando a 

perda do controle do veículo ao passar por um buraco, provocando, 

assim, o acidente descrito na inicial.

 Nessa linha de raciocínio, destaco o Boletim de Ocorrência:

“(...) esta equipe de delegacia especializada de delitos de trânsito [...] 

deslocaram até ao local, e puderam observar que o veículo Fiat Uno (V-1) 

trafegava pela Avenida Ari Paes Barreto e teria perdido o controle ao 

desviar de um buraco e atravessou a pista de rolamento do lado contrário 

e subiu na calçada e atropelou a vitima que estava trabalhando, pois havia 

lavado o veículo Saveiro (V-2) e estava secando o mesmo. O V-1 

atropelou e colidiu com o V-2 e ainda chocou-se contra um muro da 

residência n. 641 [...] percebemos que faltou um pouco de atenção do 

condutor do V-1 (...)” (fl. 13-v)

Sobre o valor probante do Boletim de Ocorrência, nossa jurisprudência é 

uníssona em informar que o mesmo possui presunção juris tantum, 

somente elidido por prova em contrário. Nesse sentido:

“O Boletim de Ocorrência goza de presunção ‘juris tantum’ de veracidade, 

prevalecendo até prova em contrário”(STJ 3ª T. Resp., Rel Waldemar 

Zveiter, j. 5.11.90, RT 671/192 apud, Rui Stoco, Tratado de 

Responsabilidade Civil: responsabilidade civil e sua interpretação 

doutrinária e jurisprudencial – 2.ª ed., rev., atual e ampl. Do livro 

Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial – Doutrina e 

jurisprudência – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 710).

“O Boletim de Ocorrência, conquanto originado de declarações unilaterais 

da condutora do veículo do autor, representa um primeiro indício da 

natureza da ocorrência, início de prova que não pode ser deixado de lado, 

o que ficou assentado em precedentes deste Tribunal, no EInfrs. 

527.503-0” (1º TACSP – 8ª C. – AP. 573.913-5 – Rel. Manoel Mattos –j. 

30.11.94)

A corroborar o boletim de ocorrência, tem-se a prova oral que também 

aponta para a imprudência do requerido Thiago, senão vejamos:

A testemunha Wanderson Fernando Pereira Miranda afirmou que se 

encontrava no veículo envolvido no acidente como passageiro, e que o 

requerido Thiago era quem conduzia o veículo e que ele foi desviar de uma 

carreta que estava parada do lado direito, contudo passou em um buraco 

que furou o pneu, levando o carro a bater no muro. Disse que o acidente 

foi muito rápido e não soube precisar se o requerido Thiago estava em alta 

velocidade.

A testemunha Adolfo Victor Guimarães Mota, embora não tenha 

presenciado os fatos, afirmou que tomou conhecimento de que o 

requerido Thiago estava em alta velocidade e que teria batido em um 

buraco na pista, por conta disso perdeu o controle do veículo batendo na 

vítima.

As testemunhas Elizabeth Cristina da Luz Silva e Elizabeth Silva não 

presenciaram os fatos e também não souberam descrever como ele teria 

ocorrido.

Pelos relatos acima do acidente, se extrai a responsabilidade do requerido 

Thiago, pois é possível concluir que o acidente narrado se deu por sua 

culpa que, sem as cautelas devidas, passou por um buraco na pista, 

perdendo o controle do automóvel, com isso invadindo a pista contrária e 

provocando a colisão que vitimou o genitor do autor.

Ademais, a existência de buraco na pista, por si só, não constitui causa 

excludente de responsabilidade, mormente porque se prima pela cautela e 

cuidados do condutor quando dirige seu veículo, o que não foi observado 

pelo requerido Thiago, já que deixou de atentar-se as condições das 

pistas.

Sobre o tema:

 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO 

DOS AUTORES. (...) BURACO NA RODOVIA. PERDA DO CONTROLE DO 

CAMINHÃO. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. COLISÃO QUE RESULTOU 

NA MORTE DO MOTOCICLISTA. DEVER DE INDENIZAR. (...) A existência 

de buracos na pista não é fato extraordinário, devendo o motorista, como 

regra indispensável de segurança no trânsito, dirigir com atenção e 

cuidados, de modo a ter o domínio do seu veículo a qualquer tempo (art. 28 

do CTB). [...] (Apelação Cível n. 2011.043493-7, de Brusque, rel. Des. 

Jorge Luis Costa Beber, j. 18-04-2013). (...)” (TJSC, Apelação Cível n. 

2011.084339-4, de Criciúma, rel. Des. Stanley da Silva Braga, Sexta 

Câmara de Direito Civil, j. 11-07-2013).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM VIA PUBLICA. INOCORRÊNCIA DE 

CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. Age culposamente o motorista 

que, em rua de chão batido, estreita e sem acostamento, perde o controle 

de motocicleta em virtude de buraco na pista e atropela idoso que a 

atravessava. Inexistência de culpa concorrente. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 598193688, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Manoel Velocino Pereira Dutra, Julgado em 

05/04/2000).

Nesse escopo, entendo como demonstrada a culpa do requerido Thiago, 

nos termos dos requisitos expostos no art. 186, do Código Civil, à vista de 

que agiu de forma imprudente ao perder o controle do seu veículo, com 

isso adentrando em pista de rolamento contrário.

Portanto, reconhecida a responsabilidade pelo evento, nasce para a parte 

requerida a obrigação de indenizar os danos que causou, nos exatos 

termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Da responsabilidade do requerido Augusto Cesar dos Santos

Em análise ao acervo probatório, observo que o Contrato de Compra e 

Venda de veículo acostado à fl. 16-v demonstra que o veículo envolvido 

no sinistro é de propriedade do requerido Augusto, fato este confirmado 

por ele em sua contestação, bem assim pela prova oral (test. Adolfo 

Victor).
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Desse modo, no tocante a Responsabilidade civil do proprietário do veículo 

conduzido por terceiro que esteja envolvido no sinistro, a doutrina e a 

jurisprudência são unânimes em admitir a responsabilidade solidária entre 

o condutor do veículo que causou o acidente e o proprietário do 

automóvel.

 Sobre o tema preleciona o eminente jurista Rui Stoco:

 “Segundo nos parece, a responsabilidade do proprietário do veículo 

decorre do seu dever de guarda, de diligência e de cuidado, havendo 

presunção de sua responsabilidade quando entrega o veículo a terceira 

pessoa.”

 Não discrepa desse entendimento, o entendimento jurisprudencial dos 

egrégios tribunais do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais:

 “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM 

ACIDENTE DE VEÍCULO VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA. NECESSÁRIO A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO 

CAUSAL E DA CULPA PELO ATROPELAMENTO. CONFIGURADA A CULPA 

DO RÉU JULIO CEZAR PELO ACIDENTE. MANTIDA A RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA RÉ ANGELA IDALINA, PORQUANTO NÃO RESTOU 

COMPROVADA A DATA DA SEPARAÇÃO DOS RÉUS E A EFETIVA 

TRADIÇÃO DO VEÍCULO. A PROPRIEDADE DO VEÍCULO TORNA O 

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS QUE 

ESSE VEÍCULO CAUSAR A TERCEIRO, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM O 

ESTEJA CONDUZINDO NO MOMENTO DO FATO. DANOS MORAIS. 

QUANTUM MANTIDO. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS. 

UNÂNIME” (Apelação Cível Nº 70057411829, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 18/12/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. CULPA 

COMPROVADA. SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO 

BEM. JUROS. 1. Culpabilidade: O proprietário do veículo é responsável por 

sua guarda e por impedir que seja utilizado indevidamente por terceiros. 

Responsabilidade solidária do condutor do veículo causador do acidente e 

do proprietário. Caso dos autos em que comprovado o envolvimento do 

veículo de propriedade do réu como causador do acidente relatado na 

inicial, ao invadir a pista em que trafegava o autor, vindo a colidir 

frontalmente com o mesmo. 2. Juros moratórios: são devidos desde a data 

do fato, conforme Súmula n° 54 do STJ. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70038481651, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 12/12/2013)

Com efeito, uma vez que reconheci a Culpa do requerido Thiago, condutor 

do veículo envolvido no sinistro, tem-se por solidariamente responsável o 

seu proprietário, o requerido Augusto.

Logo, comprovados os requisitos que informam a espécie, deve o 

requerido Augusto Cezar dos Santos ser responsabilizado solidariamente, 

pelos Danos causados aos autores (CC – art. 942).

Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, provado o ato ilícito, como na hipótese dos 

autos, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, 

imperativo o dever de indenizar.

Afinal, trata-se de perda de ente familiar e, como tal, a dor se mostra 

imensurável, o que justifica a reparação ora postulada.

No mesmo caminho trilha José de Aguiar Dias, amparado em Minozzi, 

confira:

“não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a 

dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral 

uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra 

dor o mais largo significado” .

A propósito, o civilista Sergio Cavalieri Filho enaltece:

“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 exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, 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”

 Assim sendo, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de 

ressarcimento pelo dano moral sofrido, sobejando tão-só a fixação 

pecuniária.

Da Fixação do Dano Moral

Trata-se de matéria controvertida, porque a doutrina e a jurisprudência 

ainda não construíram critérios objetivos e seguros para a sua fixação.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Mamitt, 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” .

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que 

reconhecida a Responsabilidade dos requeridos pela Conduta ilícita e, 

considerando as condições econômico-financeiras da autora e dos 

requeridos, estes com poucas condições segundo a prova oral, bem como 

a intensidade do sofrimento causado, tenho que a quantia equivalente a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais se mostra bastante 

razoável.

 Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da 

indenização por Danos Morais não é o enriquecimento da autora e 

tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante” .

Do dano material

Sendo o dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo 

ao patrimônio da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de 

modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser 

reparado civilmente e de forma ampla.

 Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo que leva em conta o estado 

atual do patrimônio e a sua situação se o dano não tivesse ocorrido. Para 

fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição in natura (retorno ao 

estado anterior) deve-se consignar que as perdas e danos da requerente 

abrangem, além do que ela efetivamente perdeu, o que razoavelmente 

deixou de lucrar.

Assim trata da matéria AGUIAR DIAS: “A ideia do interesse (id quod 

interest) atende, no sistema de indenização, à noção de patrimônio como 

unidade de valor. O dano se estabelece mediante o confronto entre o 

patrimônio que realmente existe após o dano e o que possivelmente 

existiria, se o dano não tivesse sido produzido: o dano é expresso pela 

diferença negativa encontrada nessa operação.” (Da Responsabilidade 

Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume II, p. 798).

Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os prejuízos 

efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos - estes 

não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material depende de 

prova de sua existência, a ser produzida no processo.

 No presente caso, alegam o autor que tive dano material emergente no 

importe de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) relativo às 

despesas com funeral.

Para comprovação do alegado, a parte autora juntou aos autos cópia da 

nota fiscal de prestação de serviços emitida pelo ente municipal (fl. 15-v), 

a qual reputo suficiente para comprovar o dano material no importe 

alegado.

No entanto, a parte requerida comprovou ter contribuído com o autor 

mediante a entrega da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme 

recibo de fl. 39, o que não foi negado pela parte autora.

No tocante as despesas com compras de mercado, não há provas de que 

a compra noticiada no cupom fiscal de fl. 36 tenha sido revertido em favor 

do autor, motivo pelo qual deixo de utilizá-lo para fins de amortização do 

dano material.

Enfim, tem-se que o valor do dano material deve ser fixado no importe de 

R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais).

Da pensão alimentícia

No tocante ao pedido de pensão alimentícia ao autor, entendo que tal pleito 

deve ser reconhecido, à vista da presunção de dependência dos filhos 

para com o genitor.

 No que atine o seu valor, ficou demonstrado que a vítima, na época do 

acidente, atuava em serviços gerais (fl. 17-v), no entanto não restou 

evidenciado qual era sua efetiva remuneração mensal, razão pela qual 

entendo que o valor do salário mínimo deve ser utilizado como parâmetro 

remuneratório, porquanto se esperava que ao menos isso fosse auferido 

pela vítima.

Portanto, sobre o valor do salário mínimo é que incidirá a verba decorrente 

da pensão mensal. Porém, do referido valor deve ser descontado sempre 

um terço (1/3), porque se a vítima estivesse viva necessitaria despender 

pelo menos o valor correspondente àquela fração para seu próprio 
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sustento. A esse respeito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - RECURSO DA RÉ – (...) - DANOS 

MATERIAIS (PENSÃO) - ARBITRAMENTO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - 

POSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO DA MOEDA (...) A orientação do STJ é 

de que os filhos têm direito a pensão de 2/3 do salário dos pais, 

considerando que 1/3 corresponderia aos gastos pessoais da vítima.” 

(TJMT - Ap 119978/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014).

Cumpre estabelecer, por oportuno, o termo final das prestações 

alimentícias. Neste compasso, tanto a doutrina como a jurisprudência são 

unânimes em admitir que o pagamento aos beneficiários, excluindo os 

filhos, deve ser feito até a idade que o “de cujus” completaria 65 

(sessenta e cinco) anos de idade. Os filhos, a seu turno, devem receber a 

pensão até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Trilhando esse raciocínio, vejamos os seguintes julgados do emérito 

Desembargador Ernani Vieira de Souza:

“ (...) A pensão alimentícia oriunda da indenização pelos lucros cessantes, 

deve ter por base o salário efetivo da vítima, descontado de 1/3, por 

presunção de ser destinado a gastos pessoais, até a idade que o de cujus 

completaria 65 anos ”.

 Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – 

COLISÃO NA TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE 

ATRÁS NÃO ELIDIDA PELAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. MORTE 

DO CONDUTOR DO VEÍCULO ATINGIDO E DA PASSAGEIRA EM ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – VÍTIMA PAI DE MENORES - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA 

- PENSIONAMENTO - DANOS MORAIS – CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PERÍCIA – 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – CULPA DEMONSTRADA 

– INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) A pensão alimentícia devida a viúva do falecido terá 

como termo final a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade. Já com relação às filhas menores, a pensão cessará 

quando estes completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. (...)” (Ap 

60450/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ATROPELAMENTO. MORTE. CULPA. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. 

(...) PENSÃO MENSAL. A pensão mensal é devida à filha em razão da 

morte de seu genitor, independentemente de percebimento de pensão 

previdenciária, devendo ocorrer até os 25 anos de idade. Precedentes da 

Câmara. (...)” (TJRS - Apelação Cível Nº 70066694324, Décima Segunda 

Câmara Cível, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015)

Com essas considerações, a pensão mensal deverá incidir sobre dois 

terços (2/3) da quantia equivalente a 01 salário mínimo, cujo cálculo 

deverá ser elaborado de acordo com os critérios a serem estabelecidos 

em tópico posterior.

Da atualização

No tocante à atualização dos valores referentes aos danos morais, 

consigno que os juros de mora deverão ser no importe de um por cento 

(1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do 

art. 161, do Código Tributário Nacional, com incidência a partir do evento 

danoso, quer seja, data do acidente (Súmula STJ – 54), e a correção 

monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

No que atine aos danos materiais, registro que os juros de mora devem 

incidir no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do 

vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, 

contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE desde a data do 

desembolso.

Já em relação à pensão mensal, quanto às verbas vencidas, será devida 

a partir do evento danoso (03.05.2015), devendo ser calculada com base 

no salário mínimo vigente ao tempo desta sentença, descabida correção 

monetária.

A inteligência desenvolvida no parágrafo anterior encontra guarida no 

seguinte julgado:

 “Responsabilidade civil – Súmula 490 - Calcula-se a indenização da 

mulher e filhos da vítima com base no salário mínimo vigente na data da 

sentença, ajustando-se às variações ulteriores. Descabida a correção 

monetária ”.

 Quanto às pensões vincendas, esta ajustar-se-á às variações ulteriores 

(valor da época do efetivo pagamento) até a data em que o autor 

completar 24 anos, conforme requerido na petição inicial (fl. 09, item 01), 

sendo, neste caso, descabida a correção monetária.

 Assinalo, ainda, que a incidência dos juros de mora deverá ocorrer a 

partir do evento danoso, data em que havia de serem pagos, por aplicação 

da Súmula nº. 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos 

seguintes termos:

a) Condeno os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) a título de danos morais ao autor, a ser atualizado de 

acordo com a fundamentação supra;

b) Condeno os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 3.250,00 (três 

mil duzentos e cinquenta reais), a título de dano material ao autor, a ser 

atualizado de acordo com a fundamentação supra;

c) Condeno os requeridos ao pagamento de pensão mensal no valor 

equivalente a dois terços (2/3) de 01 salário mínimo até o autor completar 

24 anos de idade, conforme requerido na petição inicial, a ser atualizado 

de acordo com a fundamentação supra.

Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento das despesas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, 

pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do 

art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma 

vez que lhes defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo.

P. I. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434285 Nr: 3605-09.2016.811.0002

 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: ANTONIO JUSTINO DE ABREU FILHO, ROSANGELA 

MARA DO ESPÍRITO SANTO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Com estas considerações, verifico a falta de interesse processual 

superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo qual julgo extinto a 

presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. 

IV, do CPC.De acordo com o princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios este fixado em 10% sobre o valor causa, cuja exigibilidade 

fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que lhe defiro os 

benefícios da justiça gratuita.Quanto à condenação por litigância de má-fé 

combatida pelos autores, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se 

condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação do dano 

processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum 

comportamento do requerido passível de assimilar-se às condutas 

tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual. Além 

do que, o exercício da posse do imóvel pelos autores não é certa, daí 

porque o requerido não estava impedido de celebrar acordo em outra 

ação, o que, salvo melhor juízo, não constitui conduta alicerçada na 

litigância de má-fé, mas apenas no exercício de direito de compor 

amigavelmente, amplamente difundido no novo Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providencias necessárias.Às providencias necessárias.Várzea 

Grande-MT, 16 de julho de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435487 Nr: 4339-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS CAETANO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDINSKI COMPRA E VENDA DE SEREAIS 

LTDA, CINTIA CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 

ERIRELI - ME, SILAS PEREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS MORENO - 

OAB:10.016

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428319 Nr: 26466-23.2015.811.0002

 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: MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO MATO GROSSO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

petição inicial e constituo de pleno direito em título executivo judicial o valor 

de R$ 23.159,15 (vinte e três mil cento e cinquenta e nove reais e quinze 

centavos), que deverá ser corrigido da forma da fundamentação supra. 

Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida/embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito, ante a 

natureza da causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local 

da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, art. 

85).Após, decorrido o prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o 

feito na forma de execução por quantia certa contra devedor solvente. P.I. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424168 Nr: 24192-86.2015.811.0002

 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: VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, NILZA 

MARIA FERRAZ DE AMORIM, LUIZ EDUARDO FERRAZ DE AMORIM, 

COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA ME, CLAUDIA MARIA FERRAZ 

DE AMORIM, CLAUDIO MÁRIO FERRAZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro o pedido de fls. 178/181 e considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se.No que diz respeito à 

citação, via edital, entendo que a medida é precoce, porquanto alguns 

endereços obtidos nas pesquisas de fls. 140/154 devem ser 

percorridos.Assim, a empresa NEW FRAME e seus sócios/requeridos 

NILZA E LUIZ EDUARDO deverão ser citados à Rua B (Hélio Ponce de 

Arruda), n. 3032, Cristo Rei, Várzea Grande e novamente no endereço 

Rua Des. Alírio Figueiredo, n. 431, Barrio Dom Aquino, Cuiabá-MT.A 

empresa COMERCIAL AMORIM e seu sócio/requerido CLÁUDIO AMORIM 

deverão ser citados também à Rua Des. Alírio Figueiredo, n. 431, Barrio 

Dom Aquino, Cuiabá-MT e na Rua das Cerejeiras, n. 11, q. 03, Vista 

Alegre, Ponto Nova, Várzea Grande; Rua Weimar Torres, n. 412, ao lado 

do sítio Hotel Cristo Rei, Várzea Grande.Ato contínuo, designo audiência 

de conciliação para o dia 17/09/2018, 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.Citem-se os requeridos, por meio de mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC).Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346559 Nr: 13078-87.2014.811.0002

 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: SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICE APARECIDO ANUNCIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17.413-OAB-MT, MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Aportou à fl. 157 pedido da parte autora postulando pela citação, via 

edital, do requerido.Diante do pedido acima e em atenção ao teor contido 

no § 3º, do art. 256 do CPC/2015, efetuei a requisição de informações 

junto a Rede INFOJUD, Sistema RENAJUD, SIEL e BACENJUD em nome do 

requerido, sendo localizado os seguintes endereços:...Outrossim, em 

consulta ao Apolo nos processos criminais informados pela parte autora e 

na ação cível em trâmite neste juízo (Cód. 303089, 217218 e 218772), 

localizei também o seguinte endereço: Rua Nacional, n. 876 ou 97, Jardim 

América ou Potiguar, Várzea Grande-MT.Ato contínuo, designo audiência 

de conciliação para o dia 17/09/2018, às 14h30min, 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 o requerido, por meio de mandado, apenas 

nos endereços situados nesta Comarca e na Comarca de Cuiabá, não se 

olvidando ao endereço obtido junto aos processos, consignando-se, 

ainda, as deliberações constantes da decisão de fl. 112.Outrossim, 

consigne-se no mandado os números de telefones informados pela parte 

autora, bem como as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC, bem assim 

que o Oficial de Justiça poderá promover a citação do requerido, por hora 

certa, se por duas vezes procurar o requerido em seu domicílio e não 

encontra-lo no local e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar 

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419406 Nr: 21707-16.2015.811.0002

 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: IVO DE SOUZA RODRIGUES, CATARINA DA SILVA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Autos n.º 419406

Vistos, etc.

Homologo o laudo pericial apresentado nos autos a fim de que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, às 

14:00 horas, visando esclarecer o ponto controvertido “a” da decisão 

saneado.
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O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos pelas partes no 

prazo comum de 15 (quinze), a contar da publicação da presente (§4º, art. 

357, CPC).

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 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-lhes, 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).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 441067 Nr: 7335-28.2016.811.0002

 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: JESUINO G. DE ALMEIDA - EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Autos n.º 441067Vistos, etc.Analisando o laudo pericial complementar 

(fls. 147/154), verifico que o expert muito embora tenha diligenciado nas 

dependências da empresa autora deixou de averiguar adequadamente as 

instalações elétricas do imóvel, bem como de indicar os equipamentos 

utilizados diariamente pela parte autora de modo a apurar uma média 

mensal de consumo.Verifica-se também que o expert não promoveu 

qualquer confrontação das informações obtidas no local com os 

documentos acostados nos autos, em especial o laudo técnico realizado 

no medidor que se encontrava instalado na empresa autora e foi 

substituído pela empresa requerida.Sobremais, insiste o expert em afirmar 

que a ausência da requerida no momento da perícia teria prejudicado a 

sua conclusão, o que não possui coesão lógica, consoante já ressaltado 

na decisão de fls. 139. A despeito disso, o perito apenas tratou de 

reproduzir o laudo anteriormente apresentado nos autos, o qual não se 

prestava para qualquer fim de direito.Assim, tenho que na espécie o perito 

não foi capaz de cumprir o encargo lhe confiado, faltando-lhe expertise 

para o desenvolvimento do trabalho, razão pela qual o desconstituo do 

encargo de perito, à luz do disposto no art. 468, inciso I, do CPC, o qual 

deverá ser intimado para restituir os valores já recebidos, no prazo de 15 

dias, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de os fatos em questão serem 

comunicados a corporação profissional respectiva (art. 468, § § 1º e 2º, 

CPC).Ato contínuo, em substituição ao anterior expert NOMEIO como perito 

o engenheiro eletricista, Dionizio Alves de Souza, que poderá ser 

encontrado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do 

Mirante, Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência de sua 

nomeação, bem como do teor da decisão de fls. 102/103.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392362 Nr: 6812-50.2015.811.0002

 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: RDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PASCOIN DE CAMPOS - 

OAB:12165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Autos n.º 392362Vistos, etc.Analisando o laudo pericial, verifico que o 

expert muito embora tenha diligenciado à residência da autora deixou de 

averiguar as instalações elétricas do imóvel a fim de apurar eventual 

anormalidade que comprometesse o funcionamento dos aparelhos 

eletrônicos objeto do litígio, bem como sequer descreveu quais seriam as 

condições dos aparelhos.Verifico também que o expert não promoveu 

qualquer confrontação da avaliação do imóvel com as provas acostadas 

aos autos, em especial o laudo de fl. 28, tendo pautado suas conclusões 

nas alegações da parte autora que foi por ele entrevistada, cujas 

alegações já são de conhecimento de juízo, pois declinadas na petição 

inicial.Se não fosse isso, insiste o expert em afirmar que a ausência da 

requerida no momento da perícia teria prejudicado a sua conclusão, o que 

não possui coesão lógica, consoante já ressaltado na decisão de fls. 

140.Assim, tenho que na espécie o perito não foi capaz de cumprir o 

encargo lhe confiado, faltando-lhe expertise para o desenvolvimento do 

trabalho, razão pela qual o desconstituo do encargo de perito, à luz do 

disposto no art. 468, inciso I, do CPC, o qual deverá ser intimado para 

restituir os valores já recebidos, no prazo de 15 dias, sob pena de ficar 

impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo de os fatos em questão serem comunicados a corporação 

profissional respectiva (art. 468, § § 1º e 2º, CPC).Ato contínuo, em 

substituição ao anterior expert NOMEIO como perito o engenheiro 

eletricista, Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado na 

Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, Bloco 

10 ,  Apar tamento  203 ,  Carumbé,  Cu iabá /MT,  e -ma i l : 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência de sua 

nomeação, bem como do teor da decisão de fls. 97/98 e que os honorários 

foram fixados em R$ 1.500,00, bem como deverá o perito efetuar a leitura 

dos autos, em especial da contestação, a fim de promover a elaboração 

do laudo.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225587 Nr: 5817-47.2009.811.0002

 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: IVANI SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE GIL G. FERREIRA, GEOVANE GIL 

GONÇALVES FERREIRA, MICHELY DE SOUZA, GEOVANI GIL 

GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os 

pedidos iniciais na ação de cobrança proposta por Ivani Silva Matos em 

face de Geovane Gil G. Ferreira (empresa individual); Geovane Gil G. 

Ferreira e Michelly de Souza, todos qualificados nos autos e em 

consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do 

CPC.Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa atualizado, atendendo à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspenso pelo 

prazo previsto em lei, uma vez que lhe defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234199 Nr: 14243-48.2009.811.0002

 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: JOSÉ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, IRINEU GORGONHA, VANDA FAUSTINO DE ARAUJO 

GORGONHA, MARCOS JAIR DE ALCANTARA, M.C. DE ALMEIDA & CIA 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE GONÇALINA DE 

ALMEIDA - OAB:MT/10.549, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE ALMEIDA - OAB:, 
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EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, FREDERICO LEONCIO 

GAIVA NETO - OAB:5818-E, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9946

 acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a)se há algum vício e/ou nulidade nos 

negócios de compra e venda encetado entre a requerida Empreendimento 

Nossa Senhora da Guia Ltda. e os requeridos Irineu Gorgonha e Vanda 

Faustino de Araújo Gorgonha; e no negócio firmado por este último com o 

requerido Marcos Jair de Alcantara e no negócio firmado por este último 

com a requerida M. C. de Almeida & Cia. Ltda-ME (fls. 38/41);b)se houve 

má-fé dos requeridos na aquisição dos imóveis litigiosos;c)se o autor 

exercia a posse dos imóveis anteriormente a propositura da presente 

ação e, por conseguinte, se ele possui direito a reintegração da posse dos 

imóveis;d)se o autor faz jus ao recebimento de perdas e danos e o seu 

quantum.Das provasOutrossim, ante a controvérsia instalada defiro a 

produção de prova oral, consistente apenas na inquirição de testemunhas, 

pois entendo que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Indefiro o depoimento pessoal das 

partes, uma vez que suas declarações já foram delineadas na fase 

postulatória.Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018, às 17h.Desde já ficam os advogados das partes cientificados 

de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344840 Nr: 11778-90.2014.811.0002

 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: BURISTIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LONGO DE ARAUJO, DEUSDETINA 

ANTONIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA 

- OAB:9552 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL DA SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455 MT

 Posto isso, julgo extinta a presente sem resolução do mérito, na forma do 

inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10 % sobre o valor da causa (art. 85, § 2º do CPC).Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande/MT, 16 de julho de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333771 Nr: 2330-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ, 

MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI 

- OAB:7615

 Autos Cód. n. 333771

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Walter Aurélio 

Oliveira Cruz e Marileide do Espírito Santo Cruz (fls. 221/235) alegando, em 

síntese, que houve omissão, obscuridade e contradição na sentença 

prolatada nos autos.

Afirmam, inicialmente, que desde a apresentação da contestação 

requereram a produção de prova emprestada de outros processos, o que 

deixou de ser observado por ocasião da prolação da sentença, 

constituindo tal fato obscuridade e afronta aos princípios constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório.

Reforçam, ainda, a obscuridade da sentença aduzindo que este 

magistrado “deveria ter saneado o processo, abrindo prazo para que os 

embargantes viessem a suprir de “modo diverso”, oportunizando aos 

mesmos se desincumbissem do ônus que lhes restavam, ou seja, abrir 

prazo para juntar suas provas documentais daqueles autos a esses” (sic 

– fl. 228).

Atestam também que a sentença é omissa ao deixar de pronunciar sobre 

o fato de o imóvel litigioso pertencer a Caixa Econômica Federal, a qual 

deveria ser citada na condição de litisconsorte necessário e, assim sendo 

feito, este juízo não seria mais o competente para o julgamento da causa, 

mas sim a Justiça Federal.

Destacam a existência de contradição entre a fundamentação e a parte 

dispositiva, sob o argumento de que o embargado não comprovou 

efetivamente o seu direito de posse sobre o imóvel, porém mesmo assim a 

ação foi julgada procedente, sem observar as provas produzidas nos 

outros processos.

Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).

 No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que 

possa configurar omissão, obscuridade ou contradição.

Em relação ao pedido de prova emprestada, este foi indeferido por 

ocasião do despacho saneador (fl. 179/179-v) e, diante da reiteração de 

pedido em alegações finais, houve novo indeferimento quando da prolação 

da sentença. Nas duas oportunidades restou consignado que a prova 

pretendida não se tratava de prova emprestada, pois em nenhum dos 

processos mencionados pelos embargantes houve produção de provas. 

Em verdade, pretendiam os embargantes o translado de documentos 

juntados em outros processos, à vista da ausência de juntada deles 

quando da apresentação da contestação.

Assim, inexiste obscuridade na sentença, tampouco ofensa aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa, que não podem ser confundidos com 

preclusão processual decorrente de incúria do patrono da parte que deixa 

de observar o momento correto para a juntada de provas documentais 

adstritas as suas alegações.

Consoante disposto em sentença, a fase postulatória é o momento 

adequado para juntada de documentos, pois em momento posterior só se 

admite a juntada de documentos novos, o que certamente não era o caso 

dos embargantes, já que estavam de posse dos documentos quando da 

apresentação da peça de defesa, porém quedaram-se inertes, deixando 

de juntá-los naquele momento.

Não há omissão, também, quando a integração da lide com a figura da 

Caixa Econômica Federal, pois essa matéria sequer foi arguida pelos 

embargantes em contestação, se tratando de fato novo deduzido por 

simples embargos de declaração. De qualquer forma, registro que a 

presente ação tem por objeto a análise do direito de posse sobre o imóvel, 

com o que não se confunde eventual direito de propriedade da CEF, daí 

porque dispensável a sua inclusão no polo passivo da presente lide.

Por fim, de uma simples leitura da sentença constata-se que inexiste 

contradição entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Restou 

devidamente descrito que as provas constantes dos autos indicam a 

existência de posse exercida pelo embargado, culminando, assim, na 

procedência do pedido inicial.

De mais a mais, tenho que as matérias da forma como foram tratadas 

pelos embargantes não são próprias de embargos de declaração, pois 

visa reexaminar a causa por meio de recurso que não possui esta 

finalidade, de forma que, caso se posicionem contrário ao provimento 

jurisdicional, deverão buscar a sua modificação por recurso próprio.

A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado:

“Inexistindo as alegadas omissão e contradição no acórdão, nega-se 

provimento aos embargos de declaração oferecidos sob esta 

argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há nítido 

pedido de modificação do julgamento, com a concessão de excepcional 

efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”

 Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os embargos 

declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 
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desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas partes 

”.

 Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal como está 

lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446768 Nr: 10300-76.2016.811.0002

 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: GIOM NOBRE BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE SINOP - FASIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, Keyla Da Silva Belido - OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231-B

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, 

motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), diante do extenso lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero 

no trabalho e pela combatividade dos patronos (CPC - § 2º, do art. 85), 

cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça 

gratuita.Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo.P. I. C. Várzea Grande-MT, 17 de julho de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348742 Nr: 14862-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIANA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS 

LTDA, MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, SAGA 

PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT.15600, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 .Com efeito, a fixação da verba honorária do perito deve observar, 

precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo 

de execução, a natureza e o valor da causa, não podendo ser olvidado o 

princípio da moderação.Nesse sentido, a jurisprudência: HONORÁRIOS 

PERICIAIS. FIXAÇÃO. A fixação do valor dos honorários periciais está 

diretamente ligada ao poder discricionário do Juiz. É certo que os 

honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as 

características do trabalho desenvolvido, como, por exemplo, maior ou 

menor complexidade, a qualidade e o alcance da perícia, o tempo 

demandado, a necessidade de deslocamento e, também, a especialidade 

do profissional, bem como os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e equidade. (...) (TRT-4, RO 00101048920115040661 

RS, 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, Relator Francisco Rossal de 

Araújo, 03/04/2014). Nesse passo, observo que a Sra. Perita fixou o valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelos trabalhos periciais, indicando a 

tabela de honorários periciais do Instituto Brasileiro de Avaliações e 

Perícias de Engenharia - IBAPE, como parâmetro para fixação dos 

honorários. Desta feita, considero o referido valor justo e razoável para o 

trabalho a ser desenvolvido, tendo em vista os valores costumeiramente 

cobrados em perícias de igual natureza. Outrossim, a quantidade de horas 

apresentada (38 horas) se afigura congruente com a quantidade de 

trabalho a ser desenvolvido, pois será necessário que a expert diligencie 

não somente no local para constatar se há sobreposição de matrícula, 

mas em cartórios extrajudiciais. Além do que, o percentual de 50% dos 

honorários será suportado pelo Estado de Mato Grosso, de modo que às 

requeridas competirá o pagamento de apenas R$ 6.000,00, que 

corresponde apenas a R$ 2.000,00 para cada uma.Assim, mantenho o 

valor dos honorários apresentados pela Sra. Perita e determino que as 

requeridas realizem o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, 

respeitando cada uma sua cota parte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434386 Nr: 3664-94.2016.811.0002

 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: DOMINGOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana dos lotes 08 e 09, Rua 12, da quadra 89, 

do bairro São Matheus, nesta cidade, matriculados sob os nºs. 82.611 e 

86.612 ambos no Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande-MT, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na 

planta e memorial descritivo (fls. 30/31), em favor da parte requerente 

Domingos Gomes da Silva, razão porque resolvo o mérito, nos termos do 

inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da 

causa, o extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, 

art. 85).Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o respectivo 

Cartório de Registro para proceder com o registro imobiliário, 

encaminhando cópia da sentença e do documento de fls. 30/31. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias.P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 18 de julho de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 53922 Nr: 232-24.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S 3 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEOPOLDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão retro (inclusão do nome da 

executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206956 Nr: 2895-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MÉRCIA RAMOS 

MERIGHI, LEILA SPINOLA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTINHO MARQUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleusa Spinola - OAB:1297/MS, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A, WERUSKA FONTES 

MAGALHÃES - OAB:10250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A carga dos autos realizada em 20/06/2018 deu-se na forma de mera 
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carga para obtenção de cópias (carga rápida). Destarte, nos termos da 

legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, bem como do art. 107, III, § 3º e 

4º e art. 234 do CPC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o advogado Dr. Josimar Vitor a restitui-los, sob pena de aplicação 

das sanções legais, inclusive, sem prejuízo de eventual busca e 

apreensão dos autos.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 304190 Nr: 25176-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO SANTOS CAMPOS, LUIZENIL 

VIRGULINA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/OB, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320731 Nr: 17136-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SODRE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426063 Nr: 25188-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLERIANA NERIS GUARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 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 regular cumprimento da decisão retro (inclusão do nome da 

executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431921 Nr: 2096-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAL CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 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.: 314389 Nr: 10661-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTEIS 

LTDA, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - OAB:21585 

S/P, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 S/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão retro (inclusão do nome da 

executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 207721 Nr: 3573-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA SUZANA WEYL PEREIRA, ZOZIMA 

SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4822

 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 regular cumprimento da decisão/sentença retro.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58994 Nr: 4740-13.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão retro (inclusão do nome da 

executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 91582 Nr: 1344-23.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CED - DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão retro (inclusão do nome da 

executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006077-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RESPLANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006077-92.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Eliane Resplandes de Lima promove ação de indenização por danos 

morais, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte em face 

de Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados Npl I, 

sustentando, em síntese, que ao tentar obter crédito no comércio, teve o 

seu pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 1.071,84 (um mil setenta e um reais e oitenta e quatro 

centavos) sob o contrato de n°. 3042003912352809. Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida, pois não teve acesso aos serviços ofertados pela ré. Razão 

pela qual requer a concessão de tutela provisória para a exclusão do seu 

nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, pugnou seja 

declarada a inexistência do débito e a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 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. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), 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, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 14205910 e 14205809, em virtude 

de suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito no importe 

de R$ 1.071,84 (um mil setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) sob 

o contrato de n°. 3042003912352809, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante da manifestação expressa quanto 

ao desinteresse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 19/09/2018, 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 à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006088-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RESPLANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006088-24.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Eliane Resplandes de Lima promove ação de indenização por danos 

morais, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte em face 

de Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A, 
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sustentando, em síntese, que ao tentar obter crédito no comércio, teve o 

seu pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito nos 

importes de R$ 1.789,97 (um mil setecentos e oitenta e nove reais e 

noventa e sete centavos) sob o contrato de n°. 000000574323713 e R$ 

298,10 (duzentos e noventa e oito reais e dez centavos) sob o contrato 

n°. 000028800756158. Enfatiza que desconhece o valor cobrado e 

sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois jamais teve relação 

jurídica com a ré. Ainda, alega que não recebeu notificação prévia que seu 

nome seria incluso nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual 

requer a concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, pugnou seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. 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. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), 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, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

14208044 e 14207935, em virtude de suposto débito junto à requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto aos débitos de R$ 1.789,97 (um mil setecentos e oitenta 

e nove reais e noventa e sete centavos) sob o contrato de n°. 

000000574323713 e R$ 298,10 (duzentos e noventa e oito reais e dez 

centavos) sob o contrato n°. 000028800756158, no prazo de 48 horas, 

sob as penalidades legais. No impulso, diante da manifestação expressa 

quanto ao desinteresse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19/09/2018, 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. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006329-32.2017.8.11.0002. AUTOR: 

NELSON SARTORI RÉU: ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA 

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos, etc. No id. 13971560 a requerida Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Outro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde-MT apresentou embargos de declaração, alegando, em 

síntese, que a responsabilidade pela baixa do gravame é da primeira 

requerida (Associação dos Beneficiários), que deverá em tempo hábil 

efetuar os pagamentos de todos os impostos atrasados, bem como 

providenciar a regularização do veículo para promover a baixa do 

gravame, mormente porque a embargante já cumpriu com o seu dever de 

comunicar ao DETRAN/MT a quitação do veículo. No id. 14003157 a 

requerida Associação dos Beneficiários da Rodovia Serafim Adalberto 

Ticianeli apresentou embargos de declaração, alegando, em síntese, que 

houve omissão na sentença prolatada nos autos na medida em que deixou 

de pronunciar sobre o pedido de justiça gratuita formulado em 

contestação. Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência 

dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022). No tocante aos embargos da requerida Sicredi Ouro Verde-MT não 

vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição, mormente a insurgência da 

embargante diz respeito ao próprio mérito da causa, pois pretende, em 

síntese, que este juízo se pronuncie novamente acerca da sua 

responsabilidade de promover a baixa do gravame, o que já delineado de 

forma clara e objetiva na sentença atacada. Deverás, observo que a 

matéria da forma como fora tratada pela embargante não é própria de 
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embargos de declaração, pois visa reexaminar a causa por meio de 

recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se posicione 

contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por 

recurso próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e 

contradição no acórdão, nega-se provimento aos embargos de declaração 

oferecidos sob esta argumentação, mormente se, ancorado a este 

fundamento, há nítido pedido de modificação do julgamento, com a 

concessão de excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração 

não se prestam ao simples reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração proposto pela 

embargante Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Outro Verde 

de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde-MT. No que diz respeito aos 

embargos de declaração propostos pela requerida Associação dos 

Beneficiários da Rodovia Serafim Adalberto Ticianeli, verifico a omissão 

apontada, pois, de fato, não houve pronunciamento deste juízo acerca do 

pedido de justiça gratuita formulado pela embargante. Assim, à vista de 

estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de 

regência, no tocante a omissão acima apontado, acolho os embargos de 

declaração opostos pela embargante Associação, motivo pelo qual 

acresço na sentença o seguinte: “A requerida Associação dos 

Beneficiários da Rodovia Serafim Adalberto Ticianeli, associação privada, 

salienta que não tem condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais sem prejuízo da própria manutenção, requerendo, assim, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pois bem, a concessão da 

gratuidade, mesmo para associação sem fins lucrativos, requer a 

comprovação da incapacidade para pagamentos das custas e despesas 

processuais. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ASSOCIAÇÃO 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO 

SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AI: 70054325303 RS , Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 11/04/2014, Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2014) JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE SÓ 

DEVE SER CONCEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. HIPÓTESE DE 

ASSOCIAÇÃO PRIVADA QUE NÃO DEMONSTROU SUA INCAPACIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. CONTRATAÇÃO DE 

DEFENSOR PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SP - AI: 20089134920148260000 SP 2008913-49.2014.8.26.0000, 

Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 28/02/2014, 6ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ASSOCIAÇÃO SEM 

FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. A concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que 

associação sem fins lucrativos, condiciona-se à demonstração da 

impossibilidade de suportar as despesas processuais. Inexistindo 

comprovação da incapacidade, o indeferimento da AJG é medida que se 

impõe. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70063924880, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 14/03/2015) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO 

COM AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS 

LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento. (STJ - EDcl no AREsp: 206364 RS 2012/0151465-4, Relator: 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2014, 

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014) Com efeito, 

não tendo a requerida apresentado qualquer documento que comprovasse 

seu estado de hipossuficiência, isso nos remete ao descolhimento do 

pedido em apreciação por ausência de provas acerca da capacidade 

financeira da postulante. Assim, e sem maiores delongas, indefiro o pedido 

de justiça gratuita formulada pela requerida Associação dos Beneficiários 

da Rodovia Serafim Adalberto Ticianeli.” Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 

56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos autos do Recurso de Apelação 

Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 

56093/2004, Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR 

FEGURI. [2] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO 

BIANCHINI FERNANDES.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005302-14.2017.8.11.0002. AUTOR: 

APARECIDO DONIZETH PEREIRA DA SILVA RÉU: BRF S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Aparecido Donizeth 

Pereira da Silva (id. 14043780) alegando, em síntese, que o embargante ao 

requer a desistência da ação também requereu que a parte 

embargada/requerida renunciasse aos honorários advocatícios 

sucumbenciais. A embargada/requerida foi devidamente intimada e 

concordou com a desistência da ação, porém nada manifestou sobre ao 

pedido de renúncia, havendo presunção de concordância tácita com a 

renuncia. Ocorre, contudo, que ao julgar extinto o processo, este juízo 

condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios e 

suspendeu a sua exigibilidade. Assim, requer “sejam recebidos os 

presentes a fim de adequar a sentença, isentando o autor quanto a 

honorários de sucumbência, eis que esta fora da condição apresentada 

pelo mesmo para a extinção do processo e, caso o entendimento deste 

Juízo seja pela impossibilidade de tal, então que seja dado regular 

seguimento ao feito já que o requerimento demonstrou claramente a falta 

de interesse do autor na extinção caso haja o ônus dos honorários de 

sucumbência.” Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência 

dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença 

que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, mormente 

porque a fixação dos honorários observou as regras do CPC, dentre as 

quais não há previsão de isenção/renúncia de honorários na hipótese de 

desistência da ação. Além do que, a desistência da ação não está 

condicionada a renúncia de determinado direito da outra parte, mas 

apenas a aquiescência ao pedido de desistência, o que foi observado na 

espécie. Se o embargante tinha interesse em formular acordo com a 

embargada, deveria ter pronunciado claramente a sua intenção de 

composição e não formular pedido de desistência da ação que, como já 

dito, não comporta renúncia de honorários, mas apenas a extinção do 

feito, sem análise do mérito. Outrossim, nenhum prejuízo em concreto a 

parte embargante sofreu com a condenação aos honorários, diante da 

suspensão da sua exigibilidade pelo prazo previsto em lei, o qual, uma vez 

decorrido, impõe o reconhecimento da prescrição do direito de cobrar os 

honorários. Por fim, impossível se mostra alterar a sentença objurgada, 

pois sobre ela não recai nenhuma irregularidade, de modo que caso o 

embargante insista no prosseguimento do feito, deverá se valer dos meios 

judiciais para desconstruir a sentença, uma vez que os embargos de 

declaração não possui essa finalidade. Isto posto, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003574-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003574-35.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos por 

Telefônica Brasil S/A (id. 13985083) alegando, em síntese, que houve 

omissão na sentença prolatada nos autos, na medida em que deixou de 

pronunciar sobre o procedimento a ser adotado em face das faturas 

retidas em nome da parte autora referentes aos meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2017, pois apenas declarou estável a decisão 

liminar. Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos 

requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença 

que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, pois a 

presente ação foi analisada à luz do procedimento da tutela antecipada em 

caráter antecedente que permite ao julgador declarar a estabilização da 

decisão liminar na hipótese de inércia da parte demandada quanto a 

interposição de recurso, o que efetivamente ocorreu no presente caso. 

Assim, não tendo a embargante/requerida interposto recurso em face da 

decisão liminar, deu azo a sua estabilização nos moldes deferido, não 

cabendo mais a este juízo modificá-la, tampouco estabelecer o 

procedimento a ser adotado pela embargante quanto às faturas em 

abertos, mormente porque deverá a parte interessada, salvo melhor juízo, 

valer-se do expediente previsto no § 2º do art. 304 do CPC. Isto posto, em 

meu entender, na sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou 

contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes embargos de 

declaração, mantendo a sentença atacada tal como está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA LUIZA DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005053-63.2017.8.11.0002. AUTOR: TANIA 

LUIZA DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais (id. 14090096) 

alegando, em síntese, que houve erro material na sentença prolatada nos 

autos, na medida em que consignou como data do acidente a data de 

24.02.2016, quando a prova documental acostada aos autos indicar que o 

sinistro ocorreu em 24.02.2017. Pois bem, conheço dos embargos em 

vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC/2015 – art. 1.022), e verifico, desde já, o erro material 

apontado, pois, de fato, constou na parte dispositiva a data incorreta do 

sinistro. Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência, no tocante o erro material acima 

apontado, acolho os embargos de declaração opostos pelos embargantes 

de modo que a parte dispositiva passa assim a constar: “Posto isto, julgo 

parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Fernanda da Silva Queiroz em desfavor de Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 24/02/2017 (id. 8700532), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação em 14/07/2017 (STJ, 

Súmula 426) – id. 9110501.” Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

KATIA FERNANDES DE GERONE OAB - SP221066 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004376-33.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARELY LEBRE ROSA RÉU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos, etc. Da análise dos autos, observo que se instalou uma 

divergência entre as partes no tocante ao cumprimento da liminar deferida 

nos autos, o que de certa forma tem comprometido a marcha processual. 

Assim, considerando que as partes envolvidas no processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha uma decisão de mérito, em tempo 

razoável (art. 6º, CPC), aliado a possibilidade de o magistrado promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, tenho que a situação 

retratada nos autos rende ensejo à nova tentativa de composição 

amigável, ainda que adstrito a liminar concedida. Deste modo, com alicerce 

no art. 139, V, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

26/07/2018, às 16:30 horas, ficando as partes e seus procuradores 

intimados da solenidade por meio da presente decisão. No entanto, a fim 

de que o ato não seja prejudicado, determino que o Gestor Judiciário 

mantenha contato telefônico com os advogados das partes dando-lhes 

conhecimento da audiência e, em seguida, certificando-se nos autos. 

Após a audiência e, em sendo o caso, passarei a análise dos embargos 

de declaração opostos pela requerida FCA Fiat Chrysler (id. 14183720). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 281592 Nr: 312-70.2012.811.0002

 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: GARCIA SIQUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VILELA MADRUGA, CHIRLE 

PAULINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO da parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca do retorno dos autos À 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406191 Nr: 14647-89.2015.811.0002

 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: MAXUENDER FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA indicou a data e local da perícia médica 

para o dia 07/AGOSTO/2018 (terça-feira) às 13:00 horas na CLÍNICA DE 

REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na Rua Major Gama, nº 

1174, Centro Sul, Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 3052-6018 - Secretária: 

ALAISSA (devendo o agendamento ser confirmado por telefone). O 

Periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos 

médicos, histórico clínico) que porventura possam ser úteis na confecção 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409268 Nr: 16277-83.2015.811.0002

 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: LAERTE CEZARO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO VARZEAGRANDENSE DE 

ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS - UNIVAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:MT 14.962, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:MT 

17.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentar manifestação, conforme 

determinação de fls. 106, no prazo de 5 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006227-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LUIZ ZORZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006227-73.2018.8.11.0002 

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 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 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 CPC. 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, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Por fim, consigno que, a expedição 

do mandado fica condicionada ao recolhimento das custas e taxas 

judiciarias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande/MT,19 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 321507 Nr: 17913-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeço alvará em proveito da parte Autora, no intuito de evitar 

desequilíbrio excrescente, pois não me afigura justo o pedido de destaque 

dos honorários contratuais no patamar de 50% dos valores retroativos a 

ser levantado pela parte Autora (fls. 130/133) e, o faço investido do poder 

geral de cautela e em aplicação dos princípios constitucionais da 

razoabilidade da proteção à dignidade da pessoa humana, bem como da 

defesa da boa-fé objetiva. Se assim proceder auferirá maior proveito 

econômico que a própria parte, detentora do direito assegurado (art. 38 do 

Código de Ética da OAB). Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 297402 Nr: 17833-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->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): ESPOLIO DE BENEDITO JORGE DA 

CONCEIÇÃO, CILBENE MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS- PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - 

OAB:16.628

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Requerida para manifestar sobre o ofício 

de fls. 231, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 288490 Nr: 7945-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDP, MCDAP, ROSA MARIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115-B/SP, RONALDO MEIRELLES COELHO - OAB:9212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 287/309, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 321507 Nr: 17913-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fls. 117-118), aliada a 

solicitação da parte exequente (fl. 122), expeça-se alvará para 

levantamento do valor indicado (fl. 117) em favor da parte exequente 

Manoel Gonçalo de Campos, do valor indicado à fl. 118, em favor do 

causídico Cássio Queiroz Coelho da Cruz, inerente aos honorários de 

sucumbência.

Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, fazendo averbar que 

eventual silêncio implicará em anuência tácita com a extinção dos 

presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 216030 Nr: 11359-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT, NÁJILA PRISCILA 

FARTHAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, R. D. M. 

RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ADEMAR RIBEIRO DE 

ARAÚJO, MARIA DE LOURDES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, Nájila Priscila Farchat - OAB:6770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT, MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:OAB/MT6.770

 Vistos,

Realizado o sequestro de valores da condenação via Bacen Jud, aliada a 

manifestação da parte Exequente (fls. 207-209), expeça-se alvará para 

levantamento dos valores indicados.

Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, fazendo averbar que 

eventual silêncio implicará em anuência tácita com a extinção dos 

presentes autos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333823 Nr: 2379-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CANDEIAS MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Não havendo óbice para o levantamento do valor objeto de penhora “on 

line”, expeço alvará para levantamento do montante atualizado depositado 

nestes autos, com transferência para a conta indicada à fl. 65.

Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, fazendo averbar que 

eventual silêncio implicará em anuência tácita com a extinção dos 

presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333474 Nr: 2086-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA SILVA, BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO VOTORANTIM 

S.A, BANCO DAYCOVAL, BANCO RURAL S/A, ANTONIO DE SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 22685/O, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15687-A, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13782 B, LINÉIA 

FÁTIMA DA S. PINHO - OAB:MT 15.909-0, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, ignez lucia 

saldiva tessa - OAB:SP/32909, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - 

OAB:11245/O, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/14.469-A, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, MARIANA 

CRISTINA C. DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 15.549, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A, Taylise Catarina Rogério Seixas - 

OAB:15.483-A/MT

 Vistos,

Nos termos do Art.1.028, §6º, da CNGC que prevê: “A reconvenção 

também será juntada aos autos principais e neles processada, devendo 

no entanto, ser devidamente distribuída, com o recolhimento das custas 

devidas.”. E, tendo em vista a certidão de fls. 288, intime-se a reconvinte 

BV Financeira para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, o 

recolhimento da custas judiciárias. Decorrido o prazo supra sem qualquer 

manifestação, desentranhe-se a reconvenção, intimando-se o seu 

subscritor para retirá-la no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

destruída. Outrossim, recolhidas as custas necessárias, certifique-se e dê 

prosseguimento no feito.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008283-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA DE BARROS (IMPETRANTE)

CARLINO DE CAMPOS NETO (IMPETRANTE)

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

ROGERIO FRANCA MARTINS (IMPETRANTE)

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (IMPETRANTE)

ADEMAR FREITAS FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO CURVO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Com inteira razão o Ministério Público quando este alega que a 

sentença encontrada no ID 12560433 é completamente alheia aos autos e, 

portanto, deve ser declarada nula. A sentença em apreço refere-se aos 

autos 1001575-81.2016.8.11.0002 do PJE, cujo conteúdo (pedido e causa 

de pedir) e cujas partes em nada coincidem com as destes autos 

(1008283-16.2017.8.11.0002), tendo sido aqui lançada, em flagrante 

equívoco, seguramente por conta do incorreto manuseio do sistema 

eletrônico, confundindo-se os ambientes virtuais entre os dois processos 

que tramitam perante este juízo. De acordo com o art. 494 do Código de 

Processo Civil: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I 

- para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;” (destaquei) O ocorrido revela clara 

situação de erro material, assim considerado “aquele perceptível primu ictu 

oculi e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a 

expressa na sentença” (RSTJ 102/278), podendo dar-se, como aqui, em 
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casos em que “o juiz profere sentença totalmente diversa do pedido 

formulado na inicial” (STJ – 2ª Turma – REsp 1.134.214 – Min. Mauro 

Campbell – j. 4.11.10 – DJ 12.11.10). Diante do exposto, não tendo este 

juízo ainda proferido sentença acerca do mérito deste mandado de 

segurança e tendo sido inserida nos autos a sentença terminativa 

encontrada no ID 12560433, inteiramente estranha à lide, impõe-se a 

declaração de nulidade do referido ato, o que ora faço, ordenando a 

intimação das partes e o imediato retorno dos autos à conclusão para a 

prolação eficaz da sentença. Cumpra-se. Várzea Grande, 18 de julho de 

2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008228-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. NELSON RODRIGUES QUEIROZ, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Conversão de 

Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez Acidentária” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando, em síntese, aposentar-se por invalidez, pois, segundo alega, 

está incapacitado para o trabalho, conforme exames e laudos médicos 

carreados com a inicial. Relata ter sofrido acidente de trabalho, que 

resultou na amputação de seu braço direito, tendo pleiteado a prorrogação 

do auxílio-doença acidentário, porém a reavaliação pericial realizada em 

29.11.1984 não o considerou incapaz, tendo o benefício sido cessado e 

convertido em auxílio-acidente. Argumenta que desde o acidente sofrido 

não mais reuniu condições de trabalhar, especialmente em virtude das 

atividades que sempre exerceu de servente de produção em indústria de 

cerâmica, conforme CTPS, que exige o empenho dos braços. Diz ter 

renovado o pedido em 9.5.2014, sem êxito, pois novamente o INSS o 

considerou apto para o labor, motivo pelo qual, requer a procedência do 

pleito, bem como a realização de perícia médica e socioeconômica, a fim 

de comprovar a sua incapacidade laboral. Instrui o pedido com diversos 

documentos. Em contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pede a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data do 

requerimento administrativo ou, na falta deste, a da citação. Realizou-se 

perícia médica, com a intimação das partes acerca do laudo pericial, tendo 

o autor impugnado o laudo, ao argumento de que a atividade de vigia 

exercida pelo autor durou apenas 4 (quatro) meses, sendo que sempre 

exerceu funções braçais, devendo o pleito deve ser julgado procedente. 

O réu nada falou. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se assinalar, quanto à prejudicial de mérito – prescrição 

quinquenal, que não há falar em prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, uma vez que o pedido 

administrativo é de 26.9.2016 (Id. 11110805) e o ajuizamento da ação em 

30.10.2017, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional. Assim, 

fica afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a 

concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a 

carência do benefício restaram reconhecidas pelo réu quando da 

concessão do auxílio-acidente vigente até os dias de hoje, restando, 

portanto, verificar se a redução da capacidade laboral sofrida o impede de 

trabalhar. Em que pese a inicial estar desacompanhada de documentos 

médicos que comprovem o quadro clínico do autor ou mesmo o acidente 

de trabalho por ele sofrido, o próprio benefício que atualmente recebe, por 

ser de natureza acidentária, corrobora o relato inicial, especialmente por 

não ter o réu questionado o assunto. Além disso, a perícia médica 

realizada nos autos deu conta de atestar sua condição física, ante a 

constatação de que houve amputação do braço direito, com limitação ao 

exercício de atividades que demandem esforço físico dos membros 

superiores, como o carregamento de peso (Id. 12846406). Também se 

constatou que, embora o autor esteja apto a exercer a última atividade 

desenvolvida (vigia), ele não dispõe de condições para trabalhar na 

função que ocupava na época do acidente. Assim, levando-se em conta 

que ele só laborou como vigia há mais de 15 (quinze) anos e por apenas 

quatro meses somado ao fato de atualmente estar com aproximadamente 

60 (sessenta) anos, remota é a possibilidade de reabilitação profissional, 

ainda que em função semelhante, pois dificilmente conseguirá se reinserir 

no competitivo mercado de trabalho, tanto em razão de sua condição física 

e da idade, quanto pelo fato de possui baixa instrução escolar (ensino 

fundamental completo). Nesse contexto, levando-se em conta não apenas 

a condição física, mas também socioeconômica, profissional e cultural do 

autor, nenhuma dúvida resta de que ele está totalmente incapacitado para 

o labor, o que impõe a sua aposentação por invalidez. Em casos 

semelhantes assim se posicionou a jurisprudência: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho.(...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade física, 

econômica e social do segurado para o exercício de atividade laborativa, é 

plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, mormente quando 

todos os demais requisitos (ser segurado e o período de carência do 

benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. Quanto ao 

pedido de majoração do benefício em 25%, impende salientar que não 

restou comprovado, por meio de perícia médica, que o autor necessita de 

assistência permanente de outra pessoa, como exige o art. 45, da Lei n. 

8.213/91, impondo-se, assim, o não colhimento do pleito. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O TRABALHO RECONHECIDA 

ADMINISTRATIVAMENTE PELO INSS. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO EM 

MOMENTO ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ PELA 

AUTARQUIA. MAJORAÇÃO DE 25% PREVISTA NO ART. 45 DO DECRETO 

Nº. 3.048/99. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE PERÍCIA JUDICIAL PELA 

AUTORA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 4. Para majoração 

em 25% do valor da aposentadoria por invalidez seria indispensável, in 

casu, a comprovação pela parte autora de que acometida de "alteração 

das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social". 

Frise-se que o anexo I, do Decreto nº. 3.048/99, a que remete seu art. 45, 

exige grave perturbação da vida orgânica e social, a ponto do segurado 

necessitar de assistência permanente de outra pessoa.” (TRF1 - AC 

0038410-11.2004.4.01.3400 / DF – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 
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Francisco de Assis Betti, e-DJF1 p.80 de 28.4.2011) Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenado o 

réu a converter o auxílio-acidente percebido pelo autor em aposentadoria 

por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos 

(21.4.2018), com o pagamento das parcelas/diferenças em atraso, 

abatendo valores já pagos administrativamente, bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações 

em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir 

da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).[1] Considerando que a autora decaiu 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”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC), a 

ser suportado na proporção de 25% pela parte autora e 75% pela parte 

ré. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Nelson Rodrigues Queiroz, portador do CPF n.; 2. 

Filiação: Antônio Rodrigues Queiroz e Maria Alves da Silva Queiroz; 3. 

Benefício Concedido: conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por 

invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 21.4.2018 (juntada do laudo pericial 

aos autos); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito 

em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. . [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008228-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. NELSON RODRIGUES QUEIROZ, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Conversão de 

Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez Acidentária” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando, em síntese, aposentar-se por invalidez, pois, segundo alega, 

está incapacitado para o trabalho, conforme exames e laudos médicos 

carreados com a inicial. Relata ter sofrido acidente de trabalho, que 

resultou na amputação de seu braço direito, tendo pleiteado a prorrogação 

do auxílio-doença acidentário, porém a reavaliação pericial realizada em 

29.11.1984 não o considerou incapaz, tendo o benefício sido cessado e 

convertido em auxílio-acidente. Argumenta que desde o acidente sofrido 

não mais reuniu condições de trabalhar, especialmente em virtude das 

atividades que sempre exerceu de servente de produção em indústria de 

cerâmica, conforme CTPS, que exige o empenho dos braços. Diz ter 

renovado o pedido em 9.5.2014, sem êxito, pois novamente o INSS o 

considerou apto para o labor, motivo pelo qual, requer a procedência do 

pleito, bem como a realização de perícia médica e socioeconômica, a fim 

de comprovar a sua incapacidade laboral. Instrui o pedido com diversos 

documentos. Em contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pede a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data do 

requerimento administrativo ou, na falta deste, a da citação. Realizou-se 

perícia médica, com a intimação das partes acerca do laudo pericial, tendo 

o autor impugnado o laudo, ao argumento de que a atividade de vigia 

exercida pelo autor durou apenas 4 (quatro) meses, sendo que sempre 

exerceu funções braçais, devendo o pleito deve ser julgado procedente. 

O réu nada falou. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se assinalar, quanto à prejudicial de mérito – prescrição 

quinquenal, que não há falar em prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, uma vez que o pedido 

administrativo é de 26.9.2016 (Id. 11110805) e o ajuizamento da ação em 

30.10.2017, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional. Assim, 

fica afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a 

concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a 

carência do benefício restaram reconhecidas pelo réu quando da 

concessão do auxílio-acidente vigente até os dias de hoje, restando, 

portanto, verificar se a redução da capacidade laboral sofrida o impede de 

trabalhar. Em que pese a inicial estar desacompanhada de documentos 

médicos que comprovem o quadro clínico do autor ou mesmo o acidente 

de trabalho por ele sofrido, o próprio benefício que atualmente recebe, por 

ser de natureza acidentária, corrobora o relato inicial, especialmente por 

não ter o réu questionado o assunto. Além disso, a perícia médica 

realizada nos autos deu conta de atestar sua condição física, ante a 

constatação de que houve amputação do braço direito, com limitação ao 

exercício de atividades que demandem esforço físico dos membros 

superiores, como o carregamento de peso (Id. 12846406). Também se 

constatou que, embora o autor esteja apto a exercer a última atividade 

desenvolvida (vigia), ele não dispõe de condições para trabalhar na 

função que ocupava na época do acidente. Assim, levando-se em conta 

que ele só laborou como vigia há mais de 15 (quinze) anos e por apenas 

quatro meses somado ao fato de atualmente estar com aproximadamente 

60 (sessenta) anos, remota é a possibilidade de reabilitação profissional, 

ainda que em função semelhante, pois dificilmente conseguirá se reinserir 

no competitivo mercado de trabalho, tanto em razão de sua condição física 

e da idade, quanto pelo fato de possui baixa instrução escolar (ensino 

fundamental completo). Nesse contexto, levando-se em conta não apenas 

a condição física, mas também socioeconômica, profissional e cultural do 

autor, nenhuma dúvida resta de que ele está totalmente incapacitado para 

o labor, o que impõe a sua aposentação por invalidez. Em casos 

semelhantes assim se posicionou a jurisprudência: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho.(...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 
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NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade física, 

econômica e social do segurado para o exercício de atividade laborativa, é 

plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, mormente quando 

todos os demais requisitos (ser segurado e o período de carência do 

benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. Quanto ao 

pedido de majoração do benefício em 25%, impende salientar que não 

restou comprovado, por meio de perícia médica, que o autor necessita de 

assistência permanente de outra pessoa, como exige o art. 45, da Lei n. 

8.213/91, impondo-se, assim, o não colhimento do pleito. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O TRABALHO RECONHECIDA 

ADMINISTRATIVAMENTE PELO INSS. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO EM 

MOMENTO ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ PELA 

AUTARQUIA. MAJORAÇÃO DE 25% PREVISTA NO ART. 45 DO DECRETO 

Nº. 3.048/99. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE PERÍCIA JUDICIAL PELA 

AUTORA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 4. Para majoração 

em 25% do valor da aposentadoria por invalidez seria indispensável, in 

casu, a comprovação pela parte autora de que acometida de "alteração 

das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social". 

Frise-se que o anexo I, do Decreto nº. 3.048/99, a que remete seu art. 45, 

exige grave perturbação da vida orgânica e social, a ponto do segurado 

necessitar de assistência permanente de outra pessoa.” (TRF1 - AC 

0038410-11.2004.4.01.3400 / DF – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, e-DJF1 p.80 de 28.4.2011) Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenado o 

réu a converter o auxílio-acidente percebido pelo autor em aposentadoria 

por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos 

(21.4.2018), com o pagamento das parcelas/diferenças em atraso, 

abatendo valores já pagos administrativamente, bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações 

em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir 

da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).[1] Considerando que a autora decaiu 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”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC), a 

ser suportado na proporção de 25% pela parte autora e 75% pela parte 

ré. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Nelson Rodrigues Queiroz, portador do CPF n.; 2. 

Filiação: Antônio Rodrigues Queiroz e Maria Alves da Silva Queiroz; 3. 

Benefício Concedido: conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por 

invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 21.4.2018 (juntada do laudo pericial 

aos autos); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito 

em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. . [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos. Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos pelo RENATO 

TAPIAS TETILLA, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando-se haver omissão quanto ao pedido de revisão anual dos 

valores dos subsídios do autor pelo INPC, conforme art. 32, da Lei n. 

3.959/2013. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada 

a omissão. Instado a se manifestar, o embargado alega que a omissão 

apontada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC 

e pede o não conhecimento do recurso e, caso o entendimento seja 

contrário, que seja improvido. É a síntese do necessário. Decido. Os 

embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 

24.4.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, já a sentença se deu em 20.4.2018, impondo-se, além disso, 

examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão na sentença, conforme sustentado. Nenhuma é a dúvida, 

como se vê, de que a sentença foi omissa quanto ao pedido de 

concessão da revisão geral anual prevista no art. 32, da Lei n. 

3.959/2013. Desta feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes 

provimento para retificar a sentença a partir do último parágrafo da 

fundamentação, que passará a conter o seguinte teor: “Por fim, quanto ao 

pedido de concessão de revisão geral anual, prevista na Lei n. 

3.959/2013, cumpre assinalar, que essa revisão, assim como aquela 

prevista na Constituição Federal, visam proteger o poder aquisitivo dos 

servidores públicos, mantendo o valor real da remuneração, face aos 

efeitos da inflação e, portanto, não se confunde com a majoração salarial 

propriamente dita, que diz respeito ao aumento do valor real da 

remuneração. Entretanto, o entendimento pacificado no Superior Tribunal 

de Justiça é de que para ambas as situações são necessárias leis 

específicas, conforme se infere do seguinte julgado: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. EXTENSÃO DE REVISÃO GERAL DE 

REMUNERAÇÃO ASSEGURADA A DETERMINADAS CATEGORIAS. LEIS 

ESTADUAIS N. 1.471/2005 E 1.506/2005. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE 

GERAL. SÚMULA 339/STF. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE SETORIAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS E REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA AMBAS AS SITUAÇÕES. 

CARÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA 

DECISÃO. (AgRg no RMS 26.467/RO – Sexta Turma, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, j. 1.10.2013, p. DJe 9.10.2013). Além disso, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que “a Constituição, ao prever a 

revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, não 

assegura aos servidores públicos direito líquido e certo a um determinado 

índice”. A despeito disso, verifica-se que o pedido formulado nestes autos 

está embasado em lei específica que prevê o reajuste anual dos subsídios 

dos servidores da categoria dos médicos e odontólogos pelo INPC, 

conforme se infere do art. 32, da Lei Municipal n. 3.959/2013[1]. Todavia, 

como bem argumenta o embargado em sua impugnação, a revisão dos 

vencimentos dos servidores exige análise do contexto político e 

econômico da administração pública, bem como a disponibilidade 

financeira, a fim de evitar até mesmo violação à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Além disso, o reajuste/revisão pretendido encontra óbice também 

na Súmula 339 do STF, já que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos. Assim 

entendeu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao decidir mandado de 

segurança versando sobre reajuste salarial: “DIREITO ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DISPARIDADE DE VENCIMENTOS 

DECORRENTE DA DIFERENÇA DE FUNÇÃO PELO PARADIGMA – PRINCÍPIO 

DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CRF E 

NA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

O art. 37, XIII, da Constituição Federal, veda a equiparação salarial entre 

servidores públicos. A Súmula 339, do STF, dispõe que não cabe ao Poder 

Judiciário, sobre o fundamento de isonomia, deferir aumento aos 
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servidores públicos, notadamente, no caso em que a diferença de 

vencimentos decorre de distinção de atribuições do cargo paradigma.” 

(TJ/MT - Ap 5987/2016 – Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Rel. 

Des. Márcio Vidal, j. 13.3.2017, p. no DJE 22.3.2017) “MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA 

MILITAR E BOMBEIROS DE MATO GROSSO – ILEGALIDADE PRATICADA 

CONTRA SUBSÍDIO DO ASPIRANTE A OFICIAL – RECOMPOSIÇÃO 

SALARIAL - REVISÃO GERAL ANUAL – PERCENTUAL – DIFERENÇA COM 

RELAÇÃO A OUTRAS CATEGORIAS – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

ISONOMIA E LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 433/2011 E LEI 

9.992/2013 – INCORPORAÇÃO AOS SUBSÍDIOS - PRELIMINAR - 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA -PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

DECADÊNCIA – AFASTADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - 

ORDEM DENEGADA. I – Quando a ação mandamental não se volta contra o 

texto da Lei Estadual, mas, ao contrário, contra suposta omissão da 

autoridade apontada como coatora, não se pode falar em inadequação da 

via eleita. II - Em se tratando de ato continuado, que envolve obrigação de 

trato sucessivo, o prazo para ajuizamento de ação mandamental 

renova-se mês a mês. Precedentes do STJ. III - Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos, sob fundamento de isonomia. Incidência do óbice da 

Súmula 339 do STF. Precedentes.” (TJ/MT - MSCol 147343/2013 – Primeira 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 

5.3.2015, p. no DJE 25.3.2015) No mesmo sentido o Superior Tribunal de 

Justiça “mutatis mutandis”: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PRETENSÃO DE 

REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO CONCEDIDA 

AOS SERVIDORES DA ATIVA. INVIABILIDADE. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS 

DE REVISÃO GERAL DO FUNCIONALISMO. ISONOMIA. VEDAÇÃO DA 

SÚMULA 339 DO STF.1. A jurisprudência do STJ, acompanhando 

orientação do STF, firmou-se no sentido de que não há direito adquirido à 

forma de cálculo de remuneração, enfatizando a legitimidade de lei 

superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o 

cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão 

ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a 

quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das 

revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 2. É defeso ao Poder 

Judiciário proceder à equiparação salarial com base no princípio da 

isonomia, nos termos da Súmula 339/STF. 3. Agravo Regimental não 

provido. (AgRg no RMS 44.664/CE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, j. 13.5.2014, p. DJe 23.5.2014) Como se vê, o reajuste de 

remuneração pretendido pelo autor implica alteração de remuneração, ato 

que não compete ao Poder Judiciário. Não bastasse isso, verifica-se não 

constar nos autos qualquer prova de que os demais servidores da 

categoria dos médicos e odontólogos do Município de Várzea Grande 

tenham recebido a referida revisão salarial em detrimento do autor, o que 

faz concluir que, de fato, a referida revisão, apesar de estar prevista em 

lei municipal, não foi concedida automaticamente aos servidores, 

certamente por conta do próprio interesse público, dada a possibilidade de 

não haver previsão orçamentária ou mesmo pelo fato de que os 

servidores podem ter sido beneficiados por outros aumentos concedidos 

ao longo dos anos. De qualquer sorte, persiste a vedação legal à 

concessão de aumento salarial a servidor público pelo Judiciário, 

impondo-se o não acolhimento do pleito.” Intimem-se. [1] Fica assegurada a 

revisão anual dos valores dos subsídios dos Médicos e Odontólogos, 

constantes da tabela anexo I, pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), na data base definida nesta Lei Complementar para o 

mês de maio de cada ano.”
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Vistos. Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos pelo RENATO 

TAPIAS TETILLA, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando-se haver omissão quanto ao pedido de revisão anual dos 

valores dos subsídios do autor pelo INPC, conforme art. 32, da Lei n. 

3.959/2013. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada 

a omissão. Instado a se manifestar, o embargado alega que a omissão 

apontada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC 

e pede o não conhecimento do recurso e, caso o entendimento seja 

contrário, que seja improvido. É a síntese do necessário. Decido. Os 

embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 

24.4.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, já a sentença se deu em 20.4.2018, impondo-se, além disso, 

examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão na sentença, conforme sustentado. Nenhuma é a dúvida, 

como se vê, de que a sentença foi omissa quanto ao pedido de 

concessão da revisão geral anual prevista no art. 32, da Lei n. 

3.959/2013. Desta feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes 

provimento para retificar a sentença a partir do último parágrafo da 

fundamentação, que passará a conter o seguinte teor: “Por fim, quanto ao 

pedido de concessão de revisão geral anual, prevista na Lei n. 

3.959/2013, cumpre assinalar, que essa revisão, assim como aquela 

prevista na Constituição Federal, visam proteger o poder aquisitivo dos 

servidores públicos, mantendo o valor real da remuneração, face aos 

efeitos da inflação e, portanto, não se confunde com a majoração salarial 

propriamente dita, que diz respeito ao aumento do valor real da 

remuneração. Entretanto, o entendimento pacificado no Superior Tribunal 

de Justiça é de que para ambas as situações são necessárias leis 

específicas, conforme se infere do seguinte julgado: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. EXTENSÃO DE REVISÃO GERAL DE 

REMUNERAÇÃO ASSEGURADA A DETERMINADAS CATEGORIAS. LEIS 

ESTADUAIS N. 1.471/2005 E 1.506/2005. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE 

GERAL. SÚMULA 339/STF. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE SETORIAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS E REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA AMBAS AS SITUAÇÕES. 

CARÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA 

DECISÃO. (AgRg no RMS 26.467/RO – Sexta Turma, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, j. 1.10.2013, p. DJe 9.10.2013). Além disso, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que “a Constituição, ao prever a 

revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, não 

assegura aos servidores públicos direito líquido e certo a um determinado 

índice”. A despeito disso, verifica-se que o pedido formulado nestes autos 

está embasado em lei específica que prevê o reajuste anual dos subsídios 

dos servidores da categoria dos médicos e odontólogos pelo INPC, 

conforme se infere do art. 32, da Lei Municipal n. 3.959/2013[1]. Todavia, 

como bem argumenta o embargado em sua impugnação, a revisão dos 

vencimentos dos servidores exige análise do contexto político e 

econômico da administração pública, bem como a disponibilidade 

financeira, a fim de evitar até mesmo violação à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Além disso, o reajuste/revisão pretendido encontra óbice também 

na Súmula 339 do STF, já que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos. Assim 

entendeu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao decidir mandado de 

segurança versando sobre reajuste salarial: “DIREITO ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DISPARIDADE DE VENCIMENTOS 

DECORRENTE DA DIFERENÇA DE FUNÇÃO PELO PARADIGMA – PRINCÍPIO 

DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CRF E 

NA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

O art. 37, XIII, da Constituição Federal, veda a equiparação salarial entre 

servidores públicos. A Súmula 339, do STF, dispõe que não cabe ao Poder 

Judiciário, sobre o fundamento de isonomia, deferir aumento aos 

servidores públicos, notadamente, no caso em que a diferença de 

vencimentos decorre de distinção de atribuições do cargo paradigma.” 

(TJ/MT - Ap 5987/2016 – Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Rel. 

Des. Márcio Vidal, j. 13.3.2017, p. no DJE 22.3.2017) “MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA 

MILITAR E BOMBEIROS DE MATO GROSSO – ILEGALIDADE PRATICADA 

CONTRA SUBSÍDIO DO ASPIRANTE A OFICIAL – RECOMPOSIÇÃO 

SALARIAL - REVISÃO GERAL ANUAL – PERCENTUAL – DIFERENÇA COM 

RELAÇÃO A OUTRAS CATEGORIAS – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

ISONOMIA E LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 433/2011 E LEI 
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9.992/2013 – INCORPORAÇÃO AOS SUBSÍDIOS - PRELIMINAR - 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA -PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

DECADÊNCIA – AFASTADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - 

ORDEM DENEGADA. I – Quando a ação mandamental não se volta contra o 

texto da Lei Estadual, mas, ao contrário, contra suposta omissão da 

autoridade apontada como coatora, não se pode falar em inadequação da 

via eleita. II - Em se tratando de ato continuado, que envolve obrigação de 

trato sucessivo, o prazo para ajuizamento de ação mandamental 

renova-se mês a mês. Precedentes do STJ. III - Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos, sob fundamento de isonomia. Incidência do óbice da 

Súmula 339 do STF. Precedentes.” (TJ/MT - MSCol 147343/2013 – Primeira 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 

5.3.2015, p. no DJE 25.3.2015) No mesmo sentido o Superior Tribunal de 

Justiça “mutatis mutandis”: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PRETENSÃO DE 

REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO CONCEDIDA 

AOS SERVIDORES DA ATIVA. INVIABILIDADE. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS 

DE REVISÃO GERAL DO FUNCIONALISMO. ISONOMIA. VEDAÇÃO DA 

SÚMULA 339 DO STF.1. A jurisprudência do STJ, acompanhando 

orientação do STF, firmou-se no sentido de que não há direito adquirido à 

forma de cálculo de remuneração, enfatizando a legitimidade de lei 

superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o 

cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão 

ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a 

quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das 

revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 2. É defeso ao Poder 

Judiciário proceder à equiparação salarial com base no princípio da 

isonomia, nos termos da Súmula 339/STF. 3. Agravo Regimental não 

provido. (AgRg no RMS 44.664/CE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, j. 13.5.2014, p. DJe 23.5.2014) Como se vê, o reajuste de 

remuneração pretendido pelo autor implica alteração de remuneração, ato 

que não compete ao Poder Judiciário. Não bastasse isso, verifica-se não 

constar nos autos qualquer prova de que os demais servidores da 

categoria dos médicos e odontólogos do Município de Várzea Grande 

tenham recebido a referida revisão salarial em detrimento do autor, o que 

faz concluir que, de fato, a referida revisão, apesar de estar prevista em 

lei municipal, não foi concedida automaticamente aos servidores, 

certamente por conta do próprio interesse público, dada a possibilidade de 

não haver previsão orçamentária ou mesmo pelo fato de que os 

servidores podem ter sido beneficiados por outros aumentos concedidos 

ao longo dos anos. De qualquer sorte, persiste a vedação legal à 

concessão de aumento salarial a servidor público pelo Judiciário, 

impondo-se o não acolhimento do pleito.” Intimem-se. [1] Fica assegurada a 

revisão anual dos valores dos subsídios dos Médicos e Odontólogos, 

constantes da tabela anexo I, pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), na data base definida nesta Lei Complementar para o 

mês de maio de cada ano.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006593-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SEBASTIAO REIS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por ADÃO 

SEBASTIÃO REIS DE BARROS, em face de sentença de mérito proferida 

nos autos, sustentando haver contradição no que se refere à condenação 

em honorários com suporte na Súmula 111, do STJ. Alega ter sido 

afastada a aplicação dos honorários sucumbenciais nas parcelas 

vincendas (proveito econômico da demanda) com suporte em súmula que 

contraria o texto legal, uma vez que o art. 85, do CPC afastou a incidência 

da referida súmula. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver 

sanada a contradição. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos 

foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 

11.6.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, já que a ciência do embargante acerca da sentença se deu em 

4.6.2018, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição na sentença, conforme 

sustentado. O embargante não está com a razão em suas argumentações, 

uma vez que o art. 85, do Código de Processo Civil não afastou a 

incidência da Súmula 111, do STJ, especialmente por se tratar de ação 

previdenciária, na qual os honorários não incidem sobre as parcelas 

vincendas a partir da sentença, de acordo com o entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, que resultou na referida súmula. Além 

disso, contrário ao afirmado, a verba de sucumbência não foi fixada com 

base no proveito econômico obtido, mas sim sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, acompanhando entendimento pacífico e atual da jurisprudência, 

segundo se infere dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE DO MARIDO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O TRABALHO CAMPESINO. 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB FIXADA NA 

DATA DO AJUIZAMENTO (RE 631.240). (...) 10. Os honorários 

advocatícios, a serem suportados pelo INSS, ficam mantidos no valor de 

10% das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em conformidade 

com a Súmula nº 111 do STJ. O INSS está isento de custas por força de 

lei. 11. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia e a 

remessa oficial.” (AC 0033436-42.2014.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de 

Oliveira, e-DJF1 de 16.3.2018) “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. RECONHECIMENTO DEVIDO. 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) 10. No que se refere à minoração dos 

honorários advocatícios, o apelo do INSS merece prosperar em parte, uma 

vez que esta Corte sedimentou o entendimento de que, em casos como o 

presente, é razoável a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula n. 111/ STJ) 

(TRF-1, AC 2007.38.00.036439-6/MG, Juiz Federal Guilherme Fabiano 

Julien de Rezende, 1ª CRP/Juiz de Fora, DJe de 26/04/2016; AC 

2008.33.06.000468-8/BA, Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa, 1ª 

CRP/BA, DJe de 07/03/2016; AC 2008.01.99.045971-0/MG, 

Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, DJe de 

26/01/2016; AC 2009.38.00.023458-3/MG, Juiz Federal Márcio Barbosa 

Maia, Primeira Turma, DJe de 21/01/2016, entre outros). (...)” (AC 

0022789-22.2013.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juíza Federal Luciana Pinheiros 

Costa, e-DJF1 de 12.3.2018) Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006593-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SEBASTIAO REIS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por ADÃO 

SEBASTIÃO REIS DE BARROS, em face de sentença de mérito proferida 

nos autos, sustentando haver contradição no que se refere à condenação 

em honorários com suporte na Súmula 111, do STJ. Alega ter sido 

afastada a aplicação dos honorários sucumbenciais nas parcelas 

vincendas (proveito econômico da demanda) com suporte em súmula que 

contraria o texto legal, uma vez que o art. 85, do CPC afastou a incidência 

da referida súmula. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver 

sanada a contradição. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos 

foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 

11.6.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, já que a ciência do embargante acerca da sentença se deu em 

4.6.2018, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição na sentença, conforme 
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sustentado. O embargante não está com a razão em suas argumentações, 

uma vez que o art. 85, do Código de Processo Civil não afastou a 

incidência da Súmula 111, do STJ, especialmente por se tratar de ação 

previdenciária, na qual os honorários não incidem sobre as parcelas 

vincendas a partir da sentença, de acordo com o entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, que resultou na referida súmula. Além 

disso, contrário ao afirmado, a verba de sucumbência não foi fixada com 

base no proveito econômico obtido, mas sim sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, acompanhando entendimento pacífico e atual da jurisprudência, 

segundo se infere dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE DO MARIDO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O TRABALHO CAMPESINO. 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB FIXADA NA 

DATA DO AJUIZAMENTO (RE 631.240). (...) 10. Os honorários 

advocatícios, a serem suportados pelo INSS, ficam mantidos no valor de 

10% das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em conformidade 

com a Súmula nº 111 do STJ. O INSS está isento de custas por força de 

lei. 11. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia e a 

remessa oficial.” (AC 0033436-42.2014.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de 

Oliveira, e-DJF1 de 16.3.2018) “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. RECONHECIMENTO DEVIDO. 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) 10. No que se refere à minoração dos 

honorários advocatícios, o apelo do INSS merece prosperar em parte, uma 

vez que esta Corte sedimentou o entendimento de que, em casos como o 

presente, é razoável a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula n. 111/ STJ) 

(TRF-1, AC 2007.38.00.036439-6/MG, Juiz Federal Guilherme Fabiano 

Julien de Rezende, 1ª CRP/Juiz de Fora, DJe de 26/04/2016; AC 

2008.33.06.000468-8/BA, Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa, 1ª 

CRP/BA, DJe de 07/03/2016; AC 2008.01.99.045971-0/MG, 

Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, DJe de 

26/01/2016; AC 2009.38.00.023458-3/MG, Juiz Federal Márcio Barbosa 

Maia, Primeira Turma, DJe de 21/01/2016, entre outros). (...)” (AC 

0022789-22.2013.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juíza Federal Luciana Pinheiros 

Costa, e-DJF1 de 12.3.2018) Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008146-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando haver omissão acerca dos índices de correção monetária a 

serem aplicados antes da sentença. Pede, pois, o acolhimento dos 

embargos, a fim de ver sanada a omissão. É a síntese do necessário. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 18.6.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no 

art. 1.023, do CPC, já que a ciência do embargante acerca da sentença foi 

registrada em 11.6.2018, impondo-se, além disso, examinar se a 

pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, 

do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão na 

sentença, conforme sustentado. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que 

a sentença foi omissa quanto aos índices de correção monetária a serem 

aplicados antes da sentença, tendo fixado apenas o IPCA-E, a partir do 

decisum. Desta feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes 

provimento para retificar a sentença apenas no que se refere à parte 

dispositiva, que passará a conter o seguinte teor a partir do terceiro 

parágrafo: “A correção monetária, por sua vez, deverá ser aplicada em 

todo o período pelo IPCA-E, nos termos do entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, manifestado em rito de Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 

20.3.2018.”[1] Intimem-se. [1] As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008146-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando haver omissão acerca dos índices de correção monetária a 

serem aplicados antes da sentença. Pede, pois, o acolhimento dos 

embargos, a fim de ver sanada a omissão. É a síntese do necessário. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 18.6.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no 

art. 1.023, do CPC, já que a ciência do embargante acerca da sentença foi 

registrada em 11.6.2018, impondo-se, além disso, examinar se a 

pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, 

do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão na 

sentença, conforme sustentado. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que 

a sentença foi omissa quanto aos índices de correção monetária a serem 

aplicados antes da sentença, tendo fixado apenas o IPCA-E, a partir do 

decisum. Desta feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes 

provimento para retificar a sentença apenas no que se refere à parte 

dispositiva, que passará a conter o seguinte teor a partir do terceiro 

parágrafo: “A correção monetária, por sua vez, deverá ser aplicada em 

todo o período pelo IPCA-E, nos termos do entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, manifestado em rito de Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 

20.3.2018.”[1] Intimem-se. [1] As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012998-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO DIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Vistos. ELCIO DIAS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

impetrou Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande e estar lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, desde 3.9.1993, exercendo o cargo de auxiliar de serviços 

gerais, conforme histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Esclarece que o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal é 

regido pelas Leis 3.797/2012 e 4.007/2014 e, com base na referida 

legislação, possui direito à progressão funcional, tendo pleiteado em 

14.9.2011 o seu enquadramento da classe B-7 para a classe B-10, porém 

não obteve resposta. Diz que a autoridade coatora efetuou diversos 

acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, se comprometendo em atender às reivindicações atinentes às 

questões de direito dos profissionais da educação, como, por exemplo, 

reenquadramento, revisão do PCCS, dentre outras, conforme documentos 

comprobatórios em anexo, mas resultaram infrutíferas. Sustenta que a 

inércia do impetrado vem lhe causando prejuízos de ordem profissional e 

financeira, ferindo, assim, o princípio da eficiência que deve nortear a 

Administração Pública. Finaliza pugnando pela concessão da segurança, a 

fim de que a autoridade coatora seja compelida a realizar sua progressão 

funcional/enquadramento para a Classe B, Nível 10, sob pena de 

desobediência, com o reajuste do seu vencimento a partir do próximo 

pagamento, bem como a condenação destes ao pagamento, em uma única 

parcela, dos valores que vencerem desde o ajuizamento da ação. Junta 

documentos. Notificado, o Município de Várzea Grande sustenta a 

ausência de direito líquido e certo, ao argumento de que o servidor foi 

devidamente enquadrado no nível 6, classe B em 2011, no nível 7 em 

2014, com efeito retroativo a novembro de 2013 e só teria direito à 

elevação para o nível 10 em novembro de 2022. Pede, pois, a denegação 

da segurança, com suporte, ainda, no histórico funcional do servidor. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público verificou a ausência de 

interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito. 

Intimado para se manifestar sobre a alegação do impetrado de que o 

pedido administrativo havia sido analisado, com o enquadramento do 

servidor, este reiterou o pedido inicial, afirmando que ainda não houve 

progressão, bem como requerendo fosse determinado o seu 

enquadramento com efeito retroativo a 10.9.2011. É o relatório. Decido. 

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei, cumprindo salientar que a questão a ser 

enfrentada no presente mandamus reside na aferição do apontado direito 

do impetrante de obter a progressão na carreira da rede municipal de 

ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. De 

acordo com as provas produzidas nos autos, em especial a ficha 

funcional do requerente, este é servidor público do Município de Várzea 

Grande desde 20.9.1993, ocupante do cargo de auxiliar de serviços 

gerais, e, nessa condição, diz fazer jus ao enquadramento, com suporte 

nas referidas leis complementares. Observa-se, contudo, que a função 

desempenhada pelo requerente era regida inicialmente pela Lei Municipal 

nº 2.361/2001, que dispunha sobre o Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, 

estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para efeitos 

desta Lei, entende-se por: (...) V – magistério público municipal, o conjunto 

de profissionais titulares de cargo de professor do ensino público do 

Município de Várzea Grande; VI – professor, o titular de cargo da carreira 

do magistério público municipal, com funções de magistério; VII – funções 

de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à 

docência, incluídas as de direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - 

A carreira do magistério público municipal é integrada pelo cargo de 

provimento efetivo de professor e estruturada em classes e níveis. (...) 

Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de professor da carreira do 

magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos 

de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de habilitação 

específica para o cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos 

professores referidos no caput deste artigo dar-se-á pelo nível de 

habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os profissionais do magistério 

serão distribuídos nas classes e níveis com observância da posição 

relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais 

titulares de cargo de professor, que não atenderem aos requisitos para o 

enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, para habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo 

único – O Poder Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a 

habilitação dos professores leigos em exercício na rede municipal de 

ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei municipal estabelecia as 

regras de progressão na carreira dos professores, inclusive prevendo a 

possibilidade de opção pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, 

bem como estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que 

ainda não atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. 

Observa-se, no entanto, que o cargo de auxiliar de serviços gerais não 

compreende a classe dos trabalhadores da educação básica, assim se 

inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a alínea “e”, do 

inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições Transitórias, para 

instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º (...) (...) § 2º Por 

profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas 

no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas 

etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação 

federal de diretrizes e bases da educação nacional. (destaquei). Tal 

proposição tornou-se mais clara a partir da vigência da referida Lei 

Complementar Municipal nº 3.505/2010, que, reproduzindo a mencionada 

lei federal, não observou na carreira educacional o cargo de auxiliar de 

serviços gerais, consoante se vê das seguintes normas: “Art. 2º. Para os 

efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Trabalhadores da 

Educação Básica o conjunto de professores que exercem atividades de 

docência ou suporte pedagógico direito a tais atividades, incluídas as de 

Coordenação, Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão 

Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de 

Desenvolvimento Educacional, que desempenham atividades nas unidades 

escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da 

Educação Básica. (...) Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei 

Complementar são constituídas dos cargos de: I – Professor – que deve 

ser provido por profissional habilitado em nível superior para a docência 

na educação infantil e no ensino fundamental. II – Técnico Administrativo 

Educacional (...) III – Técnico em Desenvolvimento Educacional que se 

subdivide em: a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (...) IV – Técnico 

de Suporte Administrativo Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se 

no art. 77 da referida lei, a seguinte redação: “Art. 77 – Os demais 

trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o 

seguinte: (...) VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se 

encontram investidos nos cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de 

Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão 

enquadrados em conformidade com as disposições transitórias. 

(destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no Título IX das 

Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – Ficam 

extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, cozinheiro, 

Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, 

Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados 

na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível 

Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço 

atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da Tabela – Nível 

Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte ordem: Nível 

Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar Superior na 

Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe D. No que 

respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), o 

requerente possuía mais de 16 (dezesseis) anos, de serviços prestados, 

tendo, por isso, sido enquadrado acertadamente no Nível 7, Classe B, 

através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a presente lide ao disposto 
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no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: “Art. 84 – Os efeitos 

financeiros da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro 

parcelas: I – A primeira a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); II – A 

segunda a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); III – A 

terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A quarta a ser 

implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento).” 

Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 3.554/2011, 

restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei Complementar n. 

3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a integralização 

parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo aconteceu com as 

Leis Complementares n. 3.606/2011 e 3.759/2012, que alteraram o piso 

municipal, sem, contudo, modificar a forma como este subsídio seria 

integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores abrangidos pela 

mencionada legislação não foi assegurado o subsídio integral previsto 

quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva de sua 

integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, data em 

que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A jurisprudência 

mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Assim, tendo o 

autor sido enquadrado no nível e classe correspondentes ao cargo de 

auxiliar de serviços gerais por ocasião da vigência da Lei n. 3.505/2010, 

bem como recebido a integralização do subsídio, de plano, fica afastado 

qualquer direito ao recebimento de diferenças salariais desse 

enquadramento, restando verificar se ele faz jus à elevação de nível a 

partir daí, como pleiteado, cabendo pontuar que o autor não questiona a 

classe na qual fora enquadrado. Tal análise deve ser feita à luz da 

legislação vigente em cada período, neste caso, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, que, por sua vez, não 

alterou o interstício de tempo necessário à progressão nos níveis, 

segundo se infere do art. 19 a baixo transcrito: “Art. 19 - A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e outro. Assim, 

considerando que o autor foi enquadrado no nível 6 a partir de 25.10.2010, 

em 25.10.2013 ele alcançou mais 3 (três) anos de serviço, fazendo jus à 

elevação para o nível 7 e mais 3 (três) anos a partir de 25.10.2016, 

merecendo ser enquadramento no nível 8. De acordo com vida funcional 

do servidor emitida em 20.6.2017, ele está enquadrado no nível 7, classe 

B. Todavia, verifica-se dos holerites carreados aos autos (Id. 6705383), 

que no mês de março de 2017 o seu salário base foi de R$ 1.627,38 (um 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) e de R$ 

1.871,49 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove 

centavos) em janeiro de 2018, ou seja, valores superiores àqueles 

previstos na Lei n. 4.007/2014, que são de R$ 1.431,81 (um mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos – nível 7-B) e de 

R$ 1.517,72 (um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e dois 

centavos – nível 8). Assim, em que pese não constar na ficha funcional do 

servidor o seu enquadramento no nível 8, vê-se que o Município procedeu 

ao correto reajuste remuneratório de seu salário até mesmo além do que 

estava previsto na Lei n. 4.007/2014, de modo que não há falar em novo 

enquadramento simplesmente porque não foi averbado em seus registros 

funcionais, ao menos até 25.10.2019. Mesmo porque, consta na referida 

ficha funcional a informação de que em 2014 todos os servidores 

admitidos antes de 25.10.2010 foram enquadrados por meio da Portaria n. 

027/2014, sem, contudo, especificar qual o nível e a classe de 

enquadramento, fato que não impediu a aplicação dos benefícios da 

promoção, como visto. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de denegar a 

segurança, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o impetrante nas custas 

e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. 

Cumpra-se.
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Vistos. ELCIO DIAS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

impetrou Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande e estar lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, desde 3.9.1993, exercendo o cargo de auxiliar de serviços 

gerais, conforme histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Esclarece que o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal é 

regido pelas Leis 3.797/2012 e 4.007/2014 e, com base na referida 

legislação, possui direito à progressão funcional, tendo pleiteado em 

14.9.2011 o seu enquadramento da classe B-7 para a classe B-10, porém 

não obteve resposta. Diz que a autoridade coatora efetuou diversos 

acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, se comprometendo em atender às reivindicações atinentes às 

questões de direito dos profissionais da educação, como, por exemplo, 

reenquadramento, revisão do PCCS, dentre outras, conforme documentos 

comprobatórios em anexo, mas resultaram infrutíferas. Sustenta que a 

inércia do impetrado vem lhe causando prejuízos de ordem profissional e 

financeira, ferindo, assim, o princípio da eficiência que deve nortear a 

Administração Pública. Finaliza pugnando pela concessão da segurança, a 

fim de que a autoridade coatora seja compelida a realizar sua progressão 

funcional/enquadramento para a Classe B, Nível 10, sob pena de 

desobediência, com o reajuste do seu vencimento a partir do próximo 

pagamento, bem como a condenação destes ao pagamento, em uma única 

parcela, dos valores que vencerem desde o ajuizamento da ação. Junta 

documentos. Notificado, o Município de Várzea Grande sustenta a 

ausência de direito líquido e certo, ao argumento de que o servidor foi 

devidamente enquadrado no nível 6, classe B em 2011, no nível 7 em 

2014, com efeito retroativo a novembro de 2013 e só teria direito à 

elevação para o nível 10 em novembro de 2022. Pede, pois, a denegação 

da segurança, com suporte, ainda, no histórico funcional do servidor. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público verificou a ausência de 

interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito. 

Intimado para se manifestar sobre a alegação do impetrado de que o 

pedido administrativo havia sido analisado, com o enquadramento do 

servidor, este reiterou o pedido inicial, afirmando que ainda não houve 

progressão, bem como requerendo fosse determinado o seu 

enquadramento com efeito retroativo a 10.9.2011. É o relatório. Decido. 
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Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei, cumprindo salientar que a questão a ser 

enfrentada no presente mandamus reside na aferição do apontado direito 

do impetrante de obter a progressão na carreira da rede municipal de 

ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. De 

acordo com as provas produzidas nos autos, em especial a ficha 

funcional do requerente, este é servidor público do Município de Várzea 

Grande desde 20.9.1993, ocupante do cargo de auxiliar de serviços 

gerais, e, nessa condição, diz fazer jus ao enquadramento, com suporte 

nas referidas leis complementares. Observa-se, contudo, que a função 

desempenhada pelo requerente era regida inicialmente pela Lei Municipal 

nº 2.361/2001, que dispunha sobre o Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, 

estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para efeitos 

desta Lei, entende-se por: (...) V – magistério público municipal, o conjunto 

de profissionais titulares de cargo de professor do ensino público do 

Município de Várzea Grande; VI – professor, o titular de cargo da carreira 

do magistério público municipal, com funções de magistério; VII – funções 

de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à 

docência, incluídas as de direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - 

A carreira do magistério público municipal é integrada pelo cargo de 

provimento efetivo de professor e estruturada em classes e níveis. (...) 

Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de professor da carreira do 

magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos 

de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de habilitação 

específica para o cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos 

professores referidos no caput deste artigo dar-se-á pelo nível de 

habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os profissionais do magistério 

serão distribuídos nas classes e níveis com observância da posição 

relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais 

titulares de cargo de professor, que não atenderem aos requisitos para o 

enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, para habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo 

único – O Poder Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a 

habilitação dos professores leigos em exercício na rede municipal de 

ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei municipal estabelecia as 

regras de progressão na carreira dos professores, inclusive prevendo a 

possibilidade de opção pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, 

bem como estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que 

ainda não atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. 

Observa-se, no entanto, que o cargo de auxiliar de serviços gerais não 

compreende a classe dos trabalhadores da educação básica, assim se 

inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a alínea “e”, do 

inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições Transitórias, para 

instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º (...) (...) § 2º Por 

profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas 

no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas 

etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação 

federal de diretrizes e bases da educação nacional. (destaquei). Tal 

proposição tornou-se mais clara a partir da vigência da referida Lei 

Complementar Municipal nº 3.505/2010, que, reproduzindo a mencionada 

lei federal, não observou na carreira educacional o cargo de auxiliar de 

serviços gerais, consoante se vê das seguintes normas: “Art. 2º. Para os 

efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Trabalhadores da 

Educação Básica o conjunto de professores que exercem atividades de 

docência ou suporte pedagógico direito a tais atividades, incluídas as de 

Coordenação, Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão 

Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de 

Desenvolvimento Educacional, que desempenham atividades nas unidades 

escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da 

Educação Básica. (...) Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei 

Complementar são constituídas dos cargos de: I – Professor – que deve 

ser provido por profissional habilitado em nível superior para a docência 

na educação infantil e no ensino fundamental. II – Técnico Administrativo 

Educacional (...) III – Técnico em Desenvolvimento Educacional que se 

subdivide em: a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (...) IV – Técnico 

de Suporte Administrativo Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se 

no art. 77 da referida lei, a seguinte redação: “Art. 77 – Os demais 

trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o 

seguinte: (...) VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se 

encontram investidos nos cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de 

Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão 

enquadrados em conformidade com as disposições transitórias. 

(destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no Título IX das 

Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – Ficam 

extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, cozinheiro, 

Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, 

Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados 

na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível 

Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço 

atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da Tabela – Nível 

Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte ordem: Nível 

Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar Superior na 

Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe D. No que 

respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), o 

requerente possuía mais de 16 (dezesseis) anos, de serviços prestados, 

tendo, por isso, sido enquadrado acertadamente no Nível 7, Classe B, 

através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a presente lide ao disposto 

no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: “Art. 84 – Os efeitos 

financeiros da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro 

parcelas: I – A primeira a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); II – A 

segunda a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); III – A 

terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A quarta a ser 

implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento).” 

Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 3.554/2011, 

restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei Complementar n. 

3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a integralização 

parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo aconteceu com as 

Leis Complementares n. 3.606/2011 e 3.759/2012, que alteraram o piso 

municipal, sem, contudo, modificar a forma como este subsídio seria 

integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores abrangidos pela 

mencionada legislação não foi assegurado o subsídio integral previsto 

quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva de sua 

integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, data em 

que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A jurisprudência 

mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 
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32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Assim, tendo o 

autor sido enquadrado no nível e classe correspondentes ao cargo de 

auxiliar de serviços gerais por ocasião da vigência da Lei n. 3.505/2010, 

bem como recebido a integralização do subsídio, de plano, fica afastado 

qualquer direito ao recebimento de diferenças salariais desse 

enquadramento, restando verificar se ele faz jus à elevação de nível a 

partir daí, como pleiteado, cabendo pontuar que o autor não questiona a 

classe na qual fora enquadrado. Tal análise deve ser feita à luz da 

legislação vigente em cada período, neste caso, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, que, por sua vez, não 

alterou o interstício de tempo necessário à progressão nos níveis, 

segundo se infere do art. 19 a baixo transcrito: “Art. 19 - A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e outro. Assim, 

considerando que o autor foi enquadrado no nível 6 a partir de 25.10.2010, 

em 25.10.2013 ele alcançou mais 3 (três) anos de serviço, fazendo jus à 

elevação para o nível 7 e mais 3 (três) anos a partir de 25.10.2016, 

merecendo ser enquadramento no nível 8. De acordo com vida funcional 

do servidor emitida em 20.6.2017, ele está enquadrado no nível 7, classe 

B. Todavia, verifica-se dos holerites carreados aos autos (Id. 6705383), 

que no mês de março de 2017 o seu salário base foi de R$ 1.627,38 (um 

mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) e de R$ 

1.871,49 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove 

centavos) em janeiro de 2018, ou seja, valores superiores àqueles 

previstos na Lei n. 4.007/2014, que são de R$ 1.431,81 (um mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos – nível 7-B) e de 

R$ 1.517,72 (um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e dois 

centavos – nível 8). Assim, em que pese não constar na ficha funcional do 

servidor o seu enquadramento no nível 8, vê-se que o Município procedeu 

ao correto reajuste remuneratório de seu salário até mesmo além do que 

estava previsto na Lei n. 4.007/2014, de modo que não há falar em novo 

enquadramento simplesmente porque não foi averbado em seus registros 

funcionais, ao menos até 25.10.2019. Mesmo porque, consta na referida 

ficha funcional a informação de que em 2014 todos os servidores 

admitidos antes de 25.10.2010 foram enquadrados por meio da Portaria n. 

027/2014, sem, contudo, especificar qual o nível e a classe de 

enquadramento, fato que não impediu a aplicação dos benefícios da 

promoção, como visto. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de denegar a 

segurança, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o impetrante nas custas 

e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, JOÃO VICTOR TOLEDO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Auxílio-Acidente”, em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira, requerendo a implantação do benefício porque, segundo 

alega, sofreu redução de sua capacidade laborativa, em virtude de um 

acidente de trânsito. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando, em síntese, o não 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

pugnando pela improcedência do pedido. Em impugnação à contestação, o 

autor refutou as alegações do réu, reiterando, assim, os termos da inicial, 

a realização da perícia médica, bem como a total procedência do feito. 

Posteriormente o autor desiste do feito e pede a extinção do processo, em 

virtude de resistir no exterior. Intimado acerca do pedido, o réu não se 

pronunciou. É a síntese do necessário. Decido. Diante da manifesta 

desistência da ação expressada na petição de pág. 87, não tendo o réu 

se pronunciado, mesmo intimado, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência e declaro extinto este feito sem 

resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido para o 

serviço do profissional. Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 

(cinco) anos por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme 

prevê o art. 98, §3º, do CPC. Processo não sujeito ao reexame necessário 

de sentença, com fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, JOÃO VICTOR TOLEDO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Auxílio-Acidente”, em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira, requerendo a implantação do benefício porque, segundo 

alega, sofreu redução de sua capacidade laborativa, em virtude de um 

acidente de trânsito. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando, em síntese, o não 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

pugnando pela improcedência do pedido. Em impugnação à contestação, o 

autor refutou as alegações do réu, reiterando, assim, os termos da inicial, 

a realização da perícia médica, bem como a total procedência do feito. 

Posteriormente o autor desiste do feito e pede a extinção do processo, em 

virtude de resistir no exterior. Intimado acerca do pedido, o réu não se 

pronunciou. É a síntese do necessário. Decido. Diante da manifesta 

desistência da ação expressada na petição de pág. 87, não tendo o réu 

se pronunciado, mesmo intimado, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência e declaro extinto este feito sem 

resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido para o 

serviço do profissional. Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 

(cinco) anos por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme 

prevê o art. 98, §3º, do CPC. Processo não sujeito ao reexame necessário 

de sentença, com fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005435-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERACI BARBOSA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. GERACI BARBOSA MARTINS FERREIRA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c Pedido 

de Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

Antecipada”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS”, Autarquia Federal, objetivando a concessão do auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez porque, segundo alega, está incapacitada 

para o trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a 

inicial. Relatou ter pleiteado o benefício perante o INSS que, todavia, foi 

negado, sob o argumento deste de que não foi constatada incapacidade 

laborativa, o que, a seu ver, não condiz com a realidade, já que sofre 

graves problemas ortopédicos, além de depressão recorrente grave. Por 
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tais motivos, requereu a procedência do pleito, com a implantação do 

benefício por incapacidade laborativa, com o pagamento das parcelas 

vencidas. O pedido veio instruído com cópia de alguns documentos. A 

tutela antecipatória foi indeferida na decisão primeira. Em contestação, o 

réu sustentou, inicialmente, a prejudicial de mérito referente à prescrição 

quinquenal, alegando, no mérito, que a autora não preencheu os requisitos 

necessários à concessão dos benefícios, pugnando pela improcedência 

do pleito. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros e 

correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na 

redação dada pela Lei n. 11.960/09, bem como a fixação da data da 

realização do laudo pericial como o termo inicial o benefício. Realizou-se 

perícia médica, com a intimação das partes para manifestação, tendo a 

autora reiterado o pedido inicial, enquanto que o réu nada falou. É o 

re la tó r i o .  De c i d o .  A  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Quanto à qualidade de segurada da autora e à 

carência do benefício, ambas restaram devidamente comprovadas por 

meio do extrato do CNIS (Id. n. 9503872), no qual se verifica que na data 

do requerimento administrativo, em 24.1.2017, a autora já contava com 

mais de 12 contribuições, com último registro em 12.12.2016, de modo que 

só serão desconstituídas se a autora não lograr êxito na comprovação da 

alegada incapacidade laborativa que a tenha impedido de manter as 

contribuições previdenciárias, restando, pois, verificar se, de fato, ela 

está inapta para o labor. Os documentos médicos carreados aos autos 

dão conta de que confirmar que desde o ano de 2014 a autora vem 

tratando de enfermidades ortopédicas, inclusive com solicitação cirúrgica, 

informações que foram confirmadas pela perícia médica realizada nos 

autos, segundo se infere dos relatos do Sr. Perito Judicial “in verbis”: 

“Pericianda com diagnóstico de senilidade, associado à hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, poliartrose e síndrome do 

manguito rotador, estando em acompanhamento médico e em uso de 

medicamentos. Apresenta patologia degenerativa poliarticular (ombros, 

joelhos, coluna vertebral), com grave limitação funcional das articulações, 

estando inapta definitivamente para a atividade laborativa.” (Id. 10611508 - 

destaquei) Em resposta aos quesitos, o Sr. Perito disse que a origem da 

enfermidade da autora é degenerativa, não se podendo afirmar a data 

inicial da doença, cujo diagnóstico restou comprovado por exame clínico e 

complementar. Afirmou, ainda, que a data inicial da incapacidade da autora 

se deu em setembro de 2016, enfatizando ser total e permanente. Nesse 

contexto, considerando a patologia da autora somado à sua atual idade 

(quase 68 anos), pode-se concluir que, ainda que ela se submeta a 

eventual processo de reabilitação, dificilmente conseguirá se reinserir no 

competitivo mercado de trabalho, o que enseja o reconhecimento de sua 

invalidez profissional. A jurisprudência tem compreendido que a invalidez 

não deve ser estabelecida unicamente com base nas condições físicas da 

segurada, mas também em suas condições socioeconômica, profissional e 

cultural, segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional, 

socioeconômica e cultural da segurada para o exercício de atividade 

laborativa, é plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, 

mormente quando todos os demais requisitos (ser segurado e o período 

de carência do benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 

Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição da autora de pessoa enferma e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício alimentar, só possível, 

em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, 

tenho como pertinente o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

de urgência, ante a constatação do perigo de dano[1]. Assim, o 

deferimento da medida é providência que se impõe, agora em sentença 

(STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para 

que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o 

pedido formulado na inicial, condenando o réu à implantação do 

auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (24.1.2017 – 

Id. 9069927), com a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da 

data da juntada do laudo pericial aos autos (8.11.2017)[2], momento da 

comprovação da incapacidade da autora para o exercício de função 

laborativa, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, 

devendo ser descontadas eventuais parcelas já pagas pelo INSS, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a parti da vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros 

de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[3] 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Condeno o 

réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a incidir sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação 

da sentença (Súmula 111 do STJ). Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício 

(Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

Beneficiária: Geraci Barbosa Martins Ferreira, portadora do CPF n. 

340.100.921-49; 2. Filiação: José do Carmo Martins e Joaquina Barbosa 

Martins; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença convertido em 

aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença: 

24.1.2017 (requerimento administrativo), conversão em aposentadoria em 

8.11.2017; 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] “Tratando-se de matéria que 

envolve verba de caráter alimentício e de difícil reparação ulterior, é 

permitido ao Magistrado conceder, inclusive de ofício, a antecipação dos 

efeitos da tutela, estabelecendo multa para o caso de descumprimento.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 75776/2017 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. DES. Márcio Vidal, j. 26.2.2018, Publicado 
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no DJE 16.3.2018) [2] (TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – 

Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 

1.6.2016) [3] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005435-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERACI BARBOSA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. GERACI BARBOSA MARTINS FERREIRA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c Pedido 

de Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

Antecipada”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS”, Autarquia Federal, objetivando a concessão do auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez porque, segundo alega, está incapacitada 

para o trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a 

inicial. Relatou ter pleiteado o benefício perante o INSS que, todavia, foi 

negado, sob o argumento deste de que não foi constatada incapacidade 

laborativa, o que, a seu ver, não condiz com a realidade, já que sofre 

graves problemas ortopédicos, além de depressão recorrente grave. Por 

tais motivos, requereu a procedência do pleito, com a implantação do 

benefício por incapacidade laborativa, com o pagamento das parcelas 

vencidas. O pedido veio instruído com cópia de alguns documentos. A 

tutela antecipatória foi indeferida na decisão primeira. Em contestação, o 

réu sustentou, inicialmente, a prejudicial de mérito referente à prescrição 

quinquenal, alegando, no mérito, que a autora não preencheu os requisitos 

necessários à concessão dos benefícios, pugnando pela improcedência 

do pleito. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros e 

correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na 

redação dada pela Lei n. 11.960/09, bem como a fixação da data da 

realização do laudo pericial como o termo inicial o benefício. Realizou-se 

perícia médica, com a intimação das partes para manifestação, tendo a 

autora reiterado o pedido inicial, enquanto que o réu nada falou. É o 

re la tó r i o .  De c i d o .  A  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Quanto à qualidade de segurada da autora e à 

carência do benefício, ambas restaram devidamente comprovadas por 

meio do extrato do CNIS (Id. n. 9503872), no qual se verifica que na data 

do requerimento administrativo, em 24.1.2017, a autora já contava com 

mais de 12 contribuições, com último registro em 12.12.2016, de modo que 

só serão desconstituídas se a autora não lograr êxito na comprovação da 

alegada incapacidade laborativa que a tenha impedido de manter as 

contribuições previdenciárias, restando, pois, verificar se, de fato, ela 

está inapta para o labor. Os documentos médicos carreados aos autos 

dão conta de que confirmar que desde o ano de 2014 a autora vem 

tratando de enfermidades ortopédicas, inclusive com solicitação cirúrgica, 

informações que foram confirmadas pela perícia médica realizada nos 

autos, segundo se infere dos relatos do Sr. Perito Judicial “in verbis”: 

“Pericianda com diagnóstico de senilidade, associado à hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, poliartrose e síndrome do 

manguito rotador, estando em acompanhamento médico e em uso de 

medicamentos. Apresenta patologia degenerativa poliarticular (ombros, 

joelhos, coluna vertebral), com grave limitação funcional das articulações, 

estando inapta definitivamente para a atividade laborativa.” (Id. 10611508 - 

destaquei) Em resposta aos quesitos, o Sr. Perito disse que a origem da 

enfermidade da autora é degenerativa, não se podendo afirmar a data 

inicial da doença, cujo diagnóstico restou comprovado por exame clínico e 

complementar. Afirmou, ainda, que a data inicial da incapacidade da autora 

se deu em setembro de 2016, enfatizando ser total e permanente. Nesse 

contexto, considerando a patologia da autora somado à sua atual idade 

(quase 68 anos), pode-se concluir que, ainda que ela se submeta a 

eventual processo de reabilitação, dificilmente conseguirá se reinserir no 

competitivo mercado de trabalho, o que enseja o reconhecimento de sua 

invalidez profissional. A jurisprudência tem compreendido que a invalidez 

não deve ser estabelecida unicamente com base nas condições físicas da 

segurada, mas também em suas condições socioeconômica, profissional e 

cultural, segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional, 

socioeconômica e cultural da segurada para o exercício de atividade 

laborativa, é plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, 

mormente quando todos os demais requisitos (ser segurado e o período 

de carência do benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 

Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição da autora de pessoa enferma e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício alimentar, só possível, 

em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, 

tenho como pertinente o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

de urgência, ante a constatação do perigo de dano[1]. Assim, o 

deferimento da medida é providência que se impõe, agora em sentença 

(STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para 

que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o 

pedido formulado na inicial, condenando o réu à implantação do 

auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (24.1.2017 – 

Id. 9069927), com a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da 

data da juntada do laudo pericial aos autos (8.11.2017)[2], momento da 

comprovação da incapacidade da autora para o exercício de função 

laborativa, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, 

devendo ser descontadas eventuais parcelas já pagas pelo INSS, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a parti da vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros 

de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[3] 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 
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cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Condeno o 

réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a incidir sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação 

da sentença (Súmula 111 do STJ). Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício 

(Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

Beneficiária: Geraci Barbosa Martins Ferreira, portadora do CPF n. 

340.100.921-49; 2. Filiação: José do Carmo Martins e Joaquina Barbosa 

Martins; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença convertido em 

aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença: 

24.1.2017 (requerimento administrativo), conversão em aposentadoria em 

8.11.2017; 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] “Tratando-se de matéria que 

envolve verba de caráter alimentício e de difícil reparação ulterior, é 

permitido ao Magistrado conceder, inclusive de ofício, a antecipação dos 

efeitos da tutela, estabelecendo multa para o caso de descumprimento.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 75776/2017 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. DES. Márcio Vidal, j. 26.2.2018, Publicado 

no DJE 16.3.2018) [2] (TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – 

Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 

1.6.2016) [3] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001961-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JORGE ZAMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado, manifestando sobre os 

documentos juntados pela parte requerida. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-07-19

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007053-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCELITA DA FONSECA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA CONCELITA DA FONSECA FERREIRA, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por 

Idade Rural”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de 

trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. Depois de 

contestado o pleito e designada a audiência de instrução, a autora não 

compareceu ao ato, pugnando o patrono pela desistência do pleito, tendo 

em vista a não localização da autora. Intimado para se pronunciar a 

respeito, o INSS foi favorável à pretensão. É a síntese do necessário. 

Decido. Diante da manifesta desistência da ação expressada no termo em 

audiência de fl. 82 e por não ter o réu demonstrado discordância com o 

pedido, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo 

a desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta 

a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional. 

Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos por ser a 

autora beneficiária da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, § 3º, do 

CPC. Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007053-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCELITA DA FONSECA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA CONCELITA DA FONSECA FERREIRA, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por 

Idade Rural”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de 

trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. Depois de 

contestado o pleito e designada a audiência de instrução, a autora não 

compareceu ao ato, pugnando o patrono pela desistência do pleito, tendo 

em vista a não localização da autora. Intimado para se pronunciar a 

respeito, o INSS foi favorável à pretensão. É a síntese do necessário. 

Decido. Diante da manifesta desistência da ação expressada no termo em 

audiência de fl. 82 e por não ter o réu demonstrado discordância com o 

pedido, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo 

a desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta 

a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional. 

Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos por ser a 

autora beneficiária da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, § 3º, do 

CPC. Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006824-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, NAIR GONÇALVES DE SOUZA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo 

exercício da atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alega, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, sendo tal matéria 

discutida em despacho saneador de pág. 68. No mérito aduz que a autora 

não comprovou possuir os requisitos legais para ter direito ao recebimento 

do benefício pleiteado. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação 

de juros e correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 

e dos honorários na forma disposta na Súmula 111, do STJ, bem como no 

art. 85, § 3º, do CPC. Depois de contestado o pleito e designada a 

audiência de instrução, a patrona manifesta pela desistência do pleito, em 

virtude da duplicidade na distribuição da ação. Intimado para se pronunciar 

a respeito, o INSS deixou decorrer o prazo em branco. É a síntese do 

necessário. Decido. Observa-se do relatório acima, que a autora objetiva, 
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nesta ação, a concessão de pensão por morte, o mesmo pedido contido 

no processo n. 1006830-83.2017.811.0002, que tramita perante a Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca, com as mesmas 

partes e causa de pedir. De acordo com o art. 337, §§§1º, 2º e 3º, do 

CPC: “§1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; 

há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, 

de que não caiba recurso.” destaquei Nesse sentido a jurisprudência 

“mutatis mutandis”: “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA - PROFESSORES 

MUNICIPAIS- AÇÕES IDÊNTICAS – SINDICATO DOS PROFESSORES - 

LITISPENDÊNCIA - PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - 

RECURSO IMPROVIDO. Quando duas ações têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o reconhecimento da 

litispendência é imperioso. (TJ/MT - Ap 173023/2014 – Terceira Câmara 

Cível, Rel. Dra. Vandymara G. T. P. Zanolo, j. 10.11.2015, p. DJE 

16.11.2015 - destaquei) No caso em exame, a autora já havia ingressado 

com ação previdenciária contendo a mesma pretensão aqui estampada, 

distribuída no mesmo dia com minutos de diferença entre ambas. Assim, 

restando configurada a litispendência apontada, outro caminho não resta 

senão o seu reconhecimento, com a consequente extinção do feito. Ante 

o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o 

pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos termos 

insertos no art. 98, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se às 

baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006824-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, NAIR GONÇALVES DE SOUZA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo 

exercício da atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alega, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, sendo tal matéria 

discutida em despacho saneador de pág. 68. No mérito aduz que a autora 

não comprovou possuir os requisitos legais para ter direito ao recebimento 

do benefício pleiteado. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação 

de juros e correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 

e dos honorários na forma disposta na Súmula 111, do STJ, bem como no 

art. 85, § 3º, do CPC. Depois de contestado o pleito e designada a 

audiência de instrução, a patrona manifesta pela desistência do pleito, em 

virtude da duplicidade na distribuição da ação. Intimado para se pronunciar 

a respeito, o INSS deixou decorrer o prazo em branco. É a síntese do 

necessário. Decido. Observa-se do relatório acima, que a autora objetiva, 

nesta ação, a concessão de pensão por morte, o mesmo pedido contido 

no processo n. 1006830-83.2017.811.0002, que tramita perante a Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca, com as mesmas 

partes e causa de pedir. De acordo com o art. 337, §§§1º, 2º e 3º, do 

CPC: “§1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; 

há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, 

de que não caiba recurso.” destaquei Nesse sentido a jurisprudência 

“mutatis mutandis”: “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA - PROFESSORES 

MUNICIPAIS- AÇÕES IDÊNTICAS – SINDICATO DOS PROFESSORES - 

LITISPENDÊNCIA - PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - 

RECURSO IMPROVIDO. Quando duas ações têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o reconhecimento da 

litispendência é imperioso. (TJ/MT - Ap 173023/2014 – Terceira Câmara 

Cível, Rel. Dra. Vandymara G. T. P. Zanolo, j. 10.11.2015, p. DJE 

16.11.2015 - destaquei) No caso em exame, a autora já havia ingressado 

com ação previdenciária contendo a mesma pretensão aqui estampada, 

distribuída no mesmo dia com minutos de diferença entre ambas. Assim, 

restando configurada a litispendência apontada, outro caminho não resta 

senão o seu reconhecimento, com a consequente extinção do feito. Ante 

o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o 

pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos termos 

insertos no art. 98, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se às 

baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000202-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por RENATA 

MONTEIRO DA SILVA GALLO, contra a sentença de mérito proferida nos 

autos, nos quais se alega haver omissão quanto termo final do 

enquadramento. Pede-se, pois, o acolhimento dos embargos. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 9.7.2018, sendo que a ciência da embargante acerca da 

sentença se deu em 4.7.2018, dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias 

prevista no art. 1.023, do antigo CPC, impondo-se, além disso, examinar se 

a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, 

do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, 

conforme sustentado. Nenhuma razão assiste à embargante em suas 

argumentações, uma vez que a sentença fixou expressamente a data do 

enquadramento, sendo na classe C-nível IV a partir de 1.5.2012 e no nível 

V a partir de 14.1.2015. Assim, por óbvio, o termo final do primeiro se dará 

quando do início do segundo, enquanto que do segundo ocorrerá a partir 

do próximo enquadramento, dentro do lapso temporal previsto na 

legislação municipal, dispensando, dessa forma, fixação expressa na 

sentença. Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer 

omissão no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000202-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por RENATA 

MONTEIRO DA SILVA GALLO, contra a sentença de mérito proferida nos 

autos, nos quais se alega haver omissão quanto termo final do 

enquadramento. Pede-se, pois, o acolhimento dos embargos. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 9.7.2018, sendo que a ciência da embargante acerca da 

sentença se deu em 4.7.2018, dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias 

prevista no art. 1.023, do antigo CPC, impondo-se, além disso, examinar se 

a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, 

do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, 

conforme sustentado. Nenhuma razão assiste à embargante em suas 

argumentações, uma vez que a sentença fixou expressamente a data do 

enquadramento, sendo na classe C-nível IV a partir de 1.5.2012 e no nível 

V a partir de 14.1.2015. Assim, por óbvio, o termo final do primeiro se dará 

quando do início do segundo, enquanto que do segundo ocorrerá a partir 

do próximo enquadramento, dentro do lapso temporal previsto na 

legislação municipal, dispensando, dessa forma, fixação expressa na 
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sentença. Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer 

omissão no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003423-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PINHEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, EDMILSON PINHEIRO SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória c/c Cobrança de Verbas Indenizatórias e Pedido de Exibição 

de Documentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público, devidamente qualificada nos autos, alegando, em 

síntese, fazer jus ao recebimento de verbas indenizatórias no exercício de 

suas funções como fiscal lotado Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agricultura, tidas como não pagas pelo réu. Alega fazer jus ao 

recebimento das verbas indenizatórias nos períodos de junho/2012 a 

agosto/2014 e março/2015, tendo em vista que cumpriu com as metas 

previstas na Lei nº 3.452/2010. Pede, pois, a procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento das verbas que totalizam o montante de 

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alega, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, e no mérito aduz 

que o autor não comprovou possuir o requisito legal para ter direito ao 

recebimento da verba indenizatória pleiteada. A ação foi inicialmente 

distribuída perante o Juizado Jardim Glória, cuja competência foi declinada 

para o juízo comum. Na sequência, foi ordenada a intimação das partes 

para se manifestarem sobre o fato haver outra ação idêntica a esta, 

distribuída sob número 1003193-90.2018.811.0002, tendo as partes 

manifestado pela existência da litispendência alegada. É a síntese do 

necessário. Decido. Observa-se do relatório acima, que o autor objetiva, 

nesta ação, a cobrança de verbas indenizatórias, o mesmo pedido contido 

no processo n. 1003193-90.2018.8.11.0002, que tramita perante este 

juízo, com as mesmas partes e causa de pedir. De acordo com o art. 337, 

§§§1º, 2º e 3º, do CPC: “§1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso.” destaquei Nesse sentido a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA - 

PROFESSORES MUNICIPAIS- AÇÕES IDÊNTICAS – SINDICATO DOS 

PROFESSORES - LITISPENDÊNCIA - PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. Quando duas ações têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o 

reconhecimento da litispendência é imperioso. (TJ/MT - Ap 173023/2014 – 

Terceira Câmara Cível, Rel. Dra. Vandymara G. T. P. Zanolo, j. 10.11.2015, 

p. DJE 16.11.2015 - destaquei) No caso em exame, o autor havia 

ingressado com ação inicialmente distribuída perante o Juizado Jardim 

Glória, contudo em virtude do declínio de competência para o juízo comum, 

o pleito foi distribuído erroneamente pelo cartório distribuidor em 

duplicidade. Assim, restando configurada a litispendência apontada, outro 

caminho não resta senão o seu reconhecimento, com a consequente 

extinção do feito. Ante o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. Sem ônus às partes. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003423-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PINHEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, EDMILSON PINHEIRO SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória c/c Cobrança de Verbas Indenizatórias e Pedido de Exibição 

de Documentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público, devidamente qualificada nos autos, alegando, em 

síntese, fazer jus ao recebimento de verbas indenizatórias no exercício de 

suas funções como fiscal lotado Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agricultura, tidas como não pagas pelo réu. Alega fazer jus ao 

recebimento das verbas indenizatórias nos períodos de junho/2012 a 

agosto/2014 e março/2015, tendo em vista que cumpriu com as metas 

previstas na Lei nº 3.452/2010. Pede, pois, a procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento das verbas que totalizam o montante de 

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alega, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, e no mérito aduz 

que o autor não comprovou possuir o requisito legal para ter direito ao 

recebimento da verba indenizatória pleiteada. A ação foi inicialmente 

distribuída perante o Juizado Jardim Glória, cuja competência foi declinada 

para o juízo comum. Na sequência, foi ordenada a intimação das partes 

para se manifestarem sobre o fato haver outra ação idêntica a esta, 

distribuída sob número 1003193-90.2018.811.0002, tendo as partes 

manifestado pela existência da litispendência alegada. É a síntese do 

necessário. Decido. Observa-se do relatório acima, que o autor objetiva, 

nesta ação, a cobrança de verbas indenizatórias, o mesmo pedido contido 

no processo n. 1003193-90.2018.8.11.0002, que tramita perante este 

juízo, com as mesmas partes e causa de pedir. De acordo com o art. 337, 

§§§1º, 2º e 3º, do CPC: “§1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso.” destaquei Nesse sentido a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA - 

PROFESSORES MUNICIPAIS- AÇÕES IDÊNTICAS – SINDICATO DOS 

PROFESSORES - LITISPENDÊNCIA - PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. Quando duas ações têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o 

reconhecimento da litispendência é imperioso. (TJ/MT - Ap 173023/2014 – 

Terceira Câmara Cível, Rel. Dra. Vandymara G. T. P. Zanolo, j. 10.11.2015, 

p. DJE 16.11.2015 - destaquei) No caso em exame, o autor havia 

ingressado com ação inicialmente distribuída perante o Juizado Jardim 

Glória, contudo em virtude do declínio de competência para o juízo comum, 

o pleito foi distribuído erroneamente pelo cartório distribuidor em 

duplicidade. Assim, restando configurada a litispendência apontada, outro 

caminho não resta senão o seu reconhecimento, com a consequente 

extinção do feito. Ante o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. Sem ônus às partes. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003423-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PINHEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, EDMILSON PINHEIRO SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória c/c Cobrança de Verbas Indenizatórias e Pedido de Exibição 

de Documentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público, devidamente qualificada nos autos, alegando, em 

síntese, fazer jus ao recebimento de verbas indenizatórias no exercício de 

suas funções como fiscal lotado Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agricultura, tidas como não pagas pelo réu. Alega fazer jus ao 

recebimento das verbas indenizatórias nos períodos de junho/2012 a 

agosto/2014 e março/2015, tendo em vista que cumpriu com as metas 

previstas na Lei nº 3.452/2010. Pede, pois, a procedência do pleito, com a 
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condenação do réu ao pagamento das verbas que totalizam o montante de 

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alega, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, e no mérito aduz 

que o autor não comprovou possuir o requisito legal para ter direito ao 

recebimento da verba indenizatória pleiteada. A ação foi inicialmente 

distribuída perante o Juizado Jardim Glória, cuja competência foi declinada 

para o juízo comum. Na sequência, foi ordenada a intimação das partes 

para se manifestarem sobre o fato haver outra ação idêntica a esta, 

distribuída sob número 1003193-90.2018.811.0002, tendo as partes 

manifestado pela existência da litispendência alegada. É a síntese do 

necessário. Decido. Observa-se do relatório acima, que o autor objetiva, 

nesta ação, a cobrança de verbas indenizatórias, o mesmo pedido contido 

no processo n. 1003193-90.2018.8.11.0002, que tramita perante este 

juízo, com as mesmas partes e causa de pedir. De acordo com o art. 337, 

§§§1º, 2º e 3º, do CPC: “§1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso.” destaquei Nesse sentido a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA - 

PROFESSORES MUNICIPAIS- AÇÕES IDÊNTICAS – SINDICATO DOS 

PROFESSORES - LITISPENDÊNCIA - PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. Quando duas ações têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o 

reconhecimento da litispendência é imperioso. (TJ/MT - Ap 173023/2014 – 

Terceira Câmara Cível, Rel. Dra. Vandymara G. T. P. Zanolo, j. 10.11.2015, 

p. DJE 16.11.2015 - destaquei) No caso em exame, o autor havia 

ingressado com ação inicialmente distribuída perante o Juizado Jardim 

Glória, contudo em virtude do declínio de competência para o juízo comum, 

o pleito foi distribuído erroneamente pelo cartório distribuidor em 

duplicidade. Assim, restando configurada a litispendência apontada, outro 

caminho não resta senão o seu reconhecimento, com a consequente 

extinção do feito. Ante o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. Sem ônus às partes. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002335-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CANHAN VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. LOURIVAL CANHAN VILANOVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária Concessão de Auxílio-Acidente” em face do INSS – 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente 

qualificado, objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao 

argumento de ter sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter 

sido vítima de acidente de trânsito, que ocasionou fratura em seu membro 

inferior, tendo percebido auxílio-doença por acidente de trabalho no 

período de 2.11.2014 a 12.2.2015. Argumenta que o INSS determinou sua 

alta após a consolidação das lesões, deixando de considerar a redução 

de sua capacidade. Por tais, motivos, pede a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente a partir da data da 

cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho, com o pagamento 

das parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária. Instrui a 

inicial com diversos documentos. Regularmente citado, o réu contesta o 

pleito, alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício e, em caso de eventual 

condenação, pede sejam os juros e a correção monetária fixados de 

acordo com a Lei n. 9.494/97. Em impugnação, o autor refuta a pretensão 

do réu quanto aos índices de correção e reitera o pleito inicial. Realizou-se 

perícia médica, tendo a parte autora pleiteado a antecipação dos efeitos 

da tutela, enquanto que o réu nada falou. É o relatório. Decido. A 

concessão do benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da 

Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 

10.12.97). Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é concedido como 

pagamento de indenização mensal ao segurado quando, após a 

consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas que 

impliquem a redução de sua capacidade para o labor, ou seja, 

diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o 

objetivo desse benefício não é substituir a renda do trabalhador, mas 

complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, cabe analisar se o 

autor preenche os requisitos acima mencionados e, por conseguinte, se 

faz jus à implantação do benefício pleiteado, salientando que a sua 

qualidade de segurado foi devidamente reconhecida pelo réu quando da 

concessão do auxílio-doença. Resta, pois, analisar se o quadro clínico do 

segurado é de redução da capacidade a ponto de ensejar o benefício 

indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer médico do Sr. 

Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 8713208): “Periciando com 

o diagnóstico de sequela de fratura do joelho direito ocorrido no dia 17 de 

outubro de 2015 após acidente de moto, conforme o boletim de ocorrência 

policial, boletim de atendimento médico e o histórico clínico. A fratura foi 

tratada de forma conservadora, restando sequela funcional na 

articulação, mas que não o incapacita para a sua atividade laboral. Pelo 

quadro clínico evidenciado o periciando apresenta redução de sua 

capacidade laboral. Conforme se observa ao exame clínico pericial, o 

periciando já apresentava lesão no membro inferior direito anterior ao 

acidente de trânsito sofrido, mas que se agravou após a fratura do joelho 

direito.” Ainda em resposta aos quesitos, foi preciso e objetivo ao 

responder “sim” às perguntas sobre a redução da capacidade laborativa 

que o periciando habitualmente exercia. Concluiu afirmando que “Com 

base nos elementos e fatos expostos, concluiu-se que o periciando 

apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” Como se vê, a lesão sofrida pelo autor decorrente de 

acidente de trabalho reduziu sua capacidade para exercer as atividades 

habituais que antes exercia, já que laborava como cobrador externo e a 

lesão sofrida afetou os movimentos do seu joelho direito, causando 

hipotrofia, como constatado na perícia médica, fazendo, portanto, jus ao 

benefício indenizatório pleiteado. Em casos semelhantes assim se 

posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

– APELAÇÃO CIVIL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – PERDA 

AUDITIVA DECORRENTE DO TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO 

INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – 

QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 4425, PROFERIDAS PELO 

PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...) O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86). (...)”(TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE 

CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL 

TESTIFICADA PELA PERÍCIA - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 

ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA - 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E 

ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE – MANUTENÇÃO 

- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente testificado que, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a 

autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas funções 

laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O termo 

inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando 

este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 119326/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos autos, como visto 

acima, restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, impondo-se, por isso, a 

concessão do benefício. Quanto à data inicial do benefício, de acordo com 
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o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, “O auxílio-acidente é devido a partir do 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”. Não havendo, pois, 

auxílio-doença, o termo inicial é a data do requerimento administrativo ou 

da citação, quando da ausência de requerimento, conforme entendimento 

pacificado no STJ: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação 

administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do 

referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial parcialmente 

provido.”(STJ – Segunda Turma - REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A apresentação do laudo pericial 

marca apenas e tão somente o livre convencimento do juiz quanto aos 

fatos alegados pelas partes, não tendo o condão de fixar termo inicial de 

aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 6/5/2011). 2. O termo inicial da 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia 

postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o 

termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro Meira, j. 

25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, o autor recebeu o 

auxílio-doença até 17.2.2015, devendo, pois, esta data ser considerada 

para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia seguinte. Por 

fim, não restando configurados os requisitos previstos no art. 300, do 

CPC, uma vez que o autor está apto para labor, tendo sofrido apenas 

redução de sua capacidade laborativa, não há se falar em concessão da 

tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a 

implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8213/90, a 

partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (18.2.2015), 

tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] De acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Lourival Canhan 

Vilanova, portador do CPF n. 496.309.111-91; 2. Filiação: Marciano 

Dejango Felix e Angelina Aparecida Canhan Vilanova; 3. Benefício 

Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do Benefício: 18.2.2015 (dia 

posterior à cessação do auxílio-doença); 5. Prazo para o cumprimento da 

sentença: 30 do trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução 

da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo 

apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Processo Número: 1002335-93.2017.8.11.0002
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Vistos. LOURIVAL CANHAN VILANOVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária Concessão de Auxílio-Acidente” em face do INSS – 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente 

qualificado, objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao 

argumento de ter sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter 

sido vítima de acidente de trânsito, que ocasionou fratura em seu membro 

inferior, tendo percebido auxílio-doença por acidente de trabalho no 

período de 2.11.2014 a 12.2.2015. Argumenta que o INSS determinou sua 

alta após a consolidação das lesões, deixando de considerar a redução 

de sua capacidade. Por tais, motivos, pede a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente a partir da data da 

cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho, com o pagamento 

das parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária. Instrui a 

inicial com diversos documentos. Regularmente citado, o réu contesta o 

pleito, alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício e, em caso de eventual 

condenação, pede sejam os juros e a correção monetária fixados de 

acordo com a Lei n. 9.494/97. Em impugnação, o autor refuta a pretensão 

do réu quanto aos índices de correção e reitera o pleito inicial. Realizou-se 

perícia médica, tendo a parte autora pleiteado a antecipação dos efeitos 

da tutela, enquanto que o réu nada falou. É o relatório. Decido. A 

concessão do benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da 

Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 

10.12.97). Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é concedido como 

pagamento de indenização mensal ao segurado quando, após a 

consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas que 

impliquem a redução de sua capacidade para o labor, ou seja, 

diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o 

objetivo desse benefício não é substituir a renda do trabalhador, mas 

complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, cabe analisar se o 

autor preenche os requisitos acima mencionados e, por conseguinte, se 

faz jus à implantação do benefício pleiteado, salientando que a sua 

qualidade de segurado foi devidamente reconhecida pelo réu quando da 

concessão do auxílio-doença. Resta, pois, analisar se o quadro clínico do 

segurado é de redução da capacidade a ponto de ensejar o benefício 

indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer médico do Sr. 

Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 8713208): “Periciando com 

o diagnóstico de sequela de fratura do joelho direito ocorrido no dia 17 de 

outubro de 2015 após acidente de moto, conforme o boletim de ocorrência 

policial, boletim de atendimento médico e o histórico clínico. A fratura foi 

tratada de forma conservadora, restando sequela funcional na 

articulação, mas que não o incapacita para a sua atividade laboral. Pelo 

quadro clínico evidenciado o periciando apresenta redução de sua 

capacidade laboral. Conforme se observa ao exame clínico pericial, o 

periciando já apresentava lesão no membro inferior direito anterior ao 

acidente de trânsito sofrido, mas que se agravou após a fratura do joelho 

direito.” Ainda em resposta aos quesitos, foi preciso e objetivo ao 

responder “sim” às perguntas sobre a redução da capacidade laborativa 

que o periciando habitualmente exercia. Concluiu afirmando que “Com 

base nos elementos e fatos expostos, concluiu-se que o periciando 

apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” Como se vê, a lesão sofrida pelo autor decorrente de 

acidente de trabalho reduziu sua capacidade para exercer as atividades 

habituais que antes exercia, já que laborava como cobrador externo e a 

lesão sofrida afetou os movimentos do seu joelho direito, causando 

hipotrofia, como constatado na perícia médica, fazendo, portanto, jus ao 

benefício indenizatório pleiteado. Em casos semelhantes assim se 

posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

– APELAÇÃO CIVIL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – PERDA 

AUDITIVA DECORRENTE DO TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO 

INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – 

QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 4425, PROFERIDAS PELO 

PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...) O 
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auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86). (...)”(TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE 

CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL 

TESTIFICADA PELA PERÍCIA - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 

ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA - 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E 

ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE – MANUTENÇÃO 

- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente testificado que, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a 

autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas funções 

laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O termo 

inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando 

este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 119326/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos autos, como visto 

acima, restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, impondo-se, por isso, a 

concessão do benefício. Quanto à data inicial do benefício, de acordo com 

o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, “O auxílio-acidente é devido a partir do 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”. Não havendo, pois, 

auxílio-doença, o termo inicial é a data do requerimento administrativo ou 

da citação, quando da ausência de requerimento, conforme entendimento 

pacificado no STJ: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação 

administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do 

referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial parcialmente 

provido.”(STJ – Segunda Turma - REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A apresentação do laudo pericial 

marca apenas e tão somente o livre convencimento do juiz quanto aos 

fatos alegados pelas partes, não tendo o condão de fixar termo inicial de 

aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 6/5/2011). 2. O termo inicial da 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia 

postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o 

termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro Meira, j. 

25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, o autor recebeu o 

auxílio-doença até 17.2.2015, devendo, pois, esta data ser considerada 

para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia seguinte. Por 

fim, não restando configurados os requisitos previstos no art. 300, do 

CPC, uma vez que o autor está apto para labor, tendo sofrido apenas 

redução de sua capacidade laborativa, não há se falar em concessão da 

tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a 

implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8213/90, a 

partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (18.2.2015), 

tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] De acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Lourival Canhan 

Vilanova, portador do CPF n. 496.309.111-91; 2. Filiação: Marciano 

Dejango Felix e Angelina Aparecida Canhan Vilanova; 3. Benefício 

Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do Benefício: 18.2.2015 (dia 

posterior à cessação do auxílio-doença); 5. Prazo para o cumprimento da 

sentença: 30 do trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução 

da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo 

apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008244-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE JANUARIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. JOSUÉ JANUÁRIO PEREIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Pedido de Conversão 

em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando, em síntese, a concessão do benefício de auxílio-doença ou a 

aposentadoria por invalidez, pois, segundo alega, está incapacitado para o 

trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. 

Relatou ser portador de graves problemas de saúde, dentre eles 

espondilose, transtornos de discos lombares e de outros discos 

invertebrais, com radiculopatia, não estando apto para o labor, tendo 

pleiteado administrativamente o benefício que, todavia, foi negado pelo réu 

por não constatar incapacidade laborativa. Por tais motivos, pugnou pela 

antecipação da tutela, consistente no restabelecimento do auxílio-doença 

e, no mérito, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, 

caso a perícia seja conclusiva pela total e permanente incapacidade 

laboral. Instruiu o pedido com diversos documentos. A antecipação de 

tutela foi indeferida. Em contestação, o réu alegou, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data da realização 

da perícia judicial. Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes 

acerca do laudo pericial, tendo a autora reiterado o pedido inicial, enquanto 

que o réu nada falou. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar 

o mérito, impõe-se assinalar, quanto à prejudicial de mérito – prescrição 

quinquenal, que não há falar em prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, uma vez que o 

indeferimento do pedido administrativo se deu em março de 2014 e o 

ajuizamento da ação se deu em 31.10.2017, antes, portanto, do decurso 

do prazo prescricional. Fica, portanto, afastada a preliminar. Quanto ao 

mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a carência do 

benefício restaram reconhecidas pelo réu quando da concessão do 

benefício cessado em 26.9.2014 e só serão desconstituídas de o autor 
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não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade que o impediu 

de trabalhar e de contribuir com a previdência, restando, portanto, 

verificar se, de fato, ele está inapto para o labor. Os documentos que 

instruem a inicial atestam as patologias descritas na pelo autor, inclusive 

como sendo degenerativas, segundo se vê dos exames contidos no Id. 

10526022. Tais informações foram confirmadas pela perícia médica 

realizada nos autos, conforme parecer do Sr. Perito Judicial, Doutor João 

Leopoldo Baçan, a baixo transcrito (Id. 12468290): “Periciando com o 

diagnostico de transtorno dos discos lombares com radiculopatia, 

associado a espondilose, estando em acompanhamento médico e em uso 

de medicamentos. Apresenta comprometimento funcional da coluna 

vertebral lombar ao exame clínico-pericial, de origem degenerativa, 

descompensado clinicamente e que o incapacita para a atividades 

laborativa temporariamente, com a necessidade de reavaliação 

clínico-pericial em cento e oitenta dias. É possível fixar a data do início da 

incapacidade em fevereiro de 2018, de acordo com o histórico clínico, 

relatório clínico, relatórios médicos e exames complementares.” Com base 

nos elementos e fato expostos, conclui-se que foi contatada a presença 

de incapacidade laborativa total e temporária. Não apresenta limitação para 

a vida independente.” (destaquei) Vê-se dos autos que as partes não 

formularam quesitos, de modo que a perícia se resumiu no parecer acima 

descrito, no qual, como visto, restou constatada a total, porém temporária 

inaptidão do autor para o exercício laboral, com início em fevereiro de 

2018, informação não questionada pelo autor quando da manifestação ao 

laudo pericial. Todavia, considerando que o benefício anteriormente 

percebido foi cassado em 24.4.2014 e considerando não haver nos autos 

prova de que o autor manteve suas contribuições ou que esteve impedido 

de fazê-lo a partir de então, quando do início de sua incapacidade, em 

fevereiro de 2018, ele já havia perdido a qualidade de segurado, o que 

impede a concessão do benefício, nos termos do art. 15, da Lei n. 

8.213/91. Em caso semelhante, assim se posicionou a jurisprudência 

“mutatis mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. A autora não preencheu o requisito da qualidade se segurada, pois seu 

último vínculo empregatício terminou em 06/09/1995. Considerado o período 

de graça de 12 meses, perdeu a qualidade de segurada em 15/11/1996. 

Apesar de a neoplasia maligna isentar da carência, quando a doença 

incapacitante iniciou, em 1999, a autora não mais mantinha a qualidade de 

segurada. 3. Apelação da parte autora a que se nega provimento.” (TRF1 - 

AC 0004373-18.2006.4.01.3810 / MG – Segunda Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juiz Federal Alexandre Ferreira 

Infante Vieira, p. e-DJF1 de 11.11.2016) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA 

DE QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio doença são: a qualidade de segurado, a incapacidade parcial ou 

total e temporária ou permanente e total para a atividade laboral para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 2. Laudo médico pericial conclusivo no 

sentido de que a incapacidade laboral é parcial e permanente, passível de 

reabilitação profissional. 3. No caso dos autos, contudo, apesar de 

caracterizada a incapacidade laboral da parte autora, não ficou 

demonstrada sua qualidade de segurada da Previdência Social, bem como 

o cumprimento da carência necessária, de modo a permitir a concessão 

de benefício previdenciário. 4. Sendo que a parte autora teve vínculo 

empregatício até 09/09/2011, deu entrada no requerimento administrativo 

em 26/04/2013, quando se refere ao início da doença, e teve a 

incapacidade atestada a partir de 16/01/2015, sem agravamento da 

doença, conforme laudo pericial, não faz jus ao benefício requerido, 

porquanto perdeu sua qualidade de segurado. 5. Assim, ante a ausência 

da qualidade de segurado, não há se falar em nova prova pericial, 

realizada por médico especializado. 6. Considerado o caráter social que 

permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 7. 

Apelação desprovida.” (TRF1 - AC 0045329-59.2016.4.01.9199 / RO – 

Primeira Turma, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, p. e-DJF1 

de 9.11.2016) “PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade 

de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de 

segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar 

em concessão do benefício previdenciário.” (TJMT - Ap 104049/2017 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Re. Márcio Vidal, j. 7.5.2018, 

p. DJE 23.5.2018) Assim, não tendo o autor se desincumbido de seu mister 

de comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, 

não há se falar em concessão do benefício. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de benefício 

previdenciário, por não restar comprovada a qualidade de segurado do 

autor, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o 

pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, nos termos 

insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.
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Vistos. JOSUÉ JANUÁRIO PEREIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Pedido de Conversão 

em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando, em síntese, a concessão do benefício de auxílio-doença ou a 

aposentadoria por invalidez, pois, segundo alega, está incapacitado para o 

trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. 

Relatou ser portador de graves problemas de saúde, dentre eles 

espondilose, transtornos de discos lombares e de outros discos 

invertebrais, com radiculopatia, não estando apto para o labor, tendo 

pleiteado administrativamente o benefício que, todavia, foi negado pelo réu 

por não constatar incapacidade laborativa. Por tais motivos, pugnou pela 

antecipação da tutela, consistente no restabelecimento do auxílio-doença 

e, no mérito, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, 

caso a perícia seja conclusiva pela total e permanente incapacidade 

laboral. Instruiu o pedido com diversos documentos. A antecipação de 

tutela foi indeferida. Em contestação, o réu alegou, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data da realização 

da perícia judicial. Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes 

acerca do laudo pericial, tendo a autora reiterado o pedido inicial, enquanto 

que o réu nada falou. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar 

o mérito, impõe-se assinalar, quanto à prejudicial de mérito – prescrição 

quinquenal, que não há falar em prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, uma vez que o 

indeferimento do pedido administrativo se deu em março de 2014 e o 

ajuizamento da ação se deu em 31.10.2017, antes, portanto, do decurso 
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do prazo prescricional. Fica, portanto, afastada a preliminar. Quanto ao 

mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a carência do 

benefício restaram reconhecidas pelo réu quando da concessão do 

benefício cessado em 26.9.2014 e só serão desconstituídas de o autor 

não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade que o impediu 

de trabalhar e de contribuir com a previdência, restando, portanto, 

verificar se, de fato, ele está inapto para o labor. Os documentos que 

instruem a inicial atestam as patologias descritas na pelo autor, inclusive 

como sendo degenerativas, segundo se vê dos exames contidos no Id. 

10526022. Tais informações foram confirmadas pela perícia médica 

realizada nos autos, conforme parecer do Sr. Perito Judicial, Doutor João 

Leopoldo Baçan, a baixo transcrito (Id. 12468290): “Periciando com o 

diagnostico de transtorno dos discos lombares com radiculopatia, 

associado a espondilose, estando em acompanhamento médico e em uso 

de medicamentos. Apresenta comprometimento funcional da coluna 

vertebral lombar ao exame clínico-pericial, de origem degenerativa, 

descompensado clinicamente e que o incapacita para a atividades 

laborativa temporariamente, com a necessidade de reavaliação 

clínico-pericial em cento e oitenta dias. É possível fixar a data do início da 

incapacidade em fevereiro de 2018, de acordo com o histórico clínico, 

relatório clínico, relatórios médicos e exames complementares.” Com base 

nos elementos e fato expostos, conclui-se que foi contatada a presença 

de incapacidade laborativa total e temporária. Não apresenta limitação para 

a vida independente.” (destaquei) Vê-se dos autos que as partes não 

formularam quesitos, de modo que a perícia se resumiu no parecer acima 

descrito, no qual, como visto, restou constatada a total, porém temporária 

inaptidão do autor para o exercício laboral, com início em fevereiro de 

2018, informação não questionada pelo autor quando da manifestação ao 

laudo pericial. Todavia, considerando que o benefício anteriormente 

percebido foi cassado em 24.4.2014 e considerando não haver nos autos 

prova de que o autor manteve suas contribuições ou que esteve impedido 

de fazê-lo a partir de então, quando do início de sua incapacidade, em 

fevereiro de 2018, ele já havia perdido a qualidade de segurado, o que 

impede a concessão do benefício, nos termos do art. 15, da Lei n. 

8.213/91. Em caso semelhante, assim se posicionou a jurisprudência 

“mutatis mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. A autora não preencheu o requisito da qualidade se segurada, pois seu 

último vínculo empregatício terminou em 06/09/1995. Considerado o período 

de graça de 12 meses, perdeu a qualidade de segurada em 15/11/1996. 

Apesar de a neoplasia maligna isentar da carência, quando a doença 

incapacitante iniciou, em 1999, a autora não mais mantinha a qualidade de 

segurada. 3. Apelação da parte autora a que se nega provimento.” (TRF1 - 

AC 0004373-18.2006.4.01.3810 / MG – Segunda Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juiz Federal Alexandre Ferreira 

Infante Vieira, p. e-DJF1 de 11.11.2016) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA 

DE QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio doença são: a qualidade de segurado, a incapacidade parcial ou 

total e temporária ou permanente e total para a atividade laboral para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 2. Laudo médico pericial conclusivo no 

sentido de que a incapacidade laboral é parcial e permanente, passível de 

reabilitação profissional. 3. No caso dos autos, contudo, apesar de 

caracterizada a incapacidade laboral da parte autora, não ficou 

demonstrada sua qualidade de segurada da Previdência Social, bem como 

o cumprimento da carência necessária, de modo a permitir a concessão 

de benefício previdenciário. 4. Sendo que a parte autora teve vínculo 

empregatício até 09/09/2011, deu entrada no requerimento administrativo 

em 26/04/2013, quando se refere ao início da doença, e teve a 

incapacidade atestada a partir de 16/01/2015, sem agravamento da 

doença, conforme laudo pericial, não faz jus ao benefício requerido, 

porquanto perdeu sua qualidade de segurado. 5. Assim, ante a ausência 

da qualidade de segurado, não há se falar em nova prova pericial, 

realizada por médico especializado. 6. Considerado o caráter social que 

permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 7. 

Apelação desprovida.” (TRF1 - AC 0045329-59.2016.4.01.9199 / RO – 

Primeira Turma, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, p. e-DJF1 

de 9.11.2016) “PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade 

de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de 

segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar 

em concessão do benefício previdenciário.” (TJMT - Ap 104049/2017 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Re. Márcio Vidal, j. 7.5.2018, 

p. DJE 23.5.2018) Assim, não tendo o autor se desincumbido de seu mister 

de comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, 

não há se falar em concessão do benefício. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de benefício 

previdenciário, por não restar comprovada a qualidade de segurado do 

autor, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o 

pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, nos termos 

insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001013-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. JURACI CARDOSO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Pedido de Conversão 

em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando, em síntese, a concessão do benefício de auxílio-doença ou a 

aposentadoria por invalidez, pois, segundo alega, está incapacitado para o 

trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. 

Relatou ser portador de graves problemas de saúde, com destaque às 

doenças vasculares periféricas, diabetes, hipertensão e colesterol, não 

estando apto para o labor, tendo pleiteado administrativamente o benefício 

que, todavia, foi negado pelo réu por não constatar incapacidade 

laborativa. Por tais motivos, pugnou pela antecipação da tutela, 

consistente no restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, a 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso a perícia 

seja conclusiva pela total e permanente incapacidade laboral. Instruiu o 

pedido com diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. 

Em contestação, o réu alegou, em prejudicial de mérito, a prescrição 

quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido preenchidos os 
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requisitos necessários à concessão dos benefícios, pugnando pela 

improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, pediu a 

fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data da realização 

da perícia judicial. Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes 

acerca do laudo pericial, sem que estas se pronunciassem nos autos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se 

assinalar, quanto à prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, que não 

há falar em prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, uma vez que o indeferimento do pedido 

administrativo se deu em 2017 e o ajuizamento da ação em 14.2.2018, 

antes, portanto, do decurso do prazo prescricional. Assim, fica afastada a 

prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a 

carência do benefício restaram comprovadas por meio do extrato do CNIS 

trazidos aos autos pelo réu e só serão desconstituídas de o autor não 

lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade laborativa. Os 

documentos que instruem a inicial atestam ser o autor portador de doença 

vascular, com solicitação de angioplastia, porém não há descrição que ele 

esteja inapto para o labor, situação que foi confirmada pelo laudo médico 

pericial realizado nos autos, no qual o Doutor João Leopoldo Baçan 

afirmou que: “Pericianda com o diagnóstico de doença vascular 

periféricas, associado a diabetes mellitus e quatro de lombalgia cervical e 

dorsalgia crônica, estando em acompanhamento médico e em uso de 

medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento 

funcional ao exame clínico pericial que a incapacite para a sua atividade 

laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada clinicamente.” Com 

base nos elementos e fato expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” (destaquei) Vê-se dos autos que as partes não 

formularam quesitos, de modo que a perícia se resumiu no parecer acima 

descrito, no qual, como visto, não restou constatada incapacidade 

laborativa, cumprindo salientar que o autor, mesmo intimado, não se 

questionou o referido laudo, segundo se infere da certidão Id. 14092206. 

Nota-se, portanto, que a conclusão pericial condiz com o entendimento do 

INSS, que considerou o autor apto para o labor, negando a concessão do 

benefício, até porque, como bem relatado pelo Sr. Perito, a patologia está 

estabilizada clinicamente, não se visualizando impedimento ao exercício 

laboral, o que implica o não preenchimento do primeiro requisito acima 

descrito, ou seja, da inaptidão para o labor, ainda que temporária. Desse 

modo, não havendo prova de fato constitutivo do direito do autor de ser 

amparado pela Previdência Social, não há se falar em acolhimento do 

pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial 

de concessão de benefício previdenciário, por não restar comprovada a 

incapacidade laborativa do autor, declarando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da 

justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de 

necessitado, nos termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e 

apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001013-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. JURACI CARDOSO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Pedido de Conversão 

em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando, em síntese, a concessão do benefício de auxílio-doença ou a 

aposentadoria por invalidez, pois, segundo alega, está incapacitado para o 

trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. 

Relatou ser portador de graves problemas de saúde, com destaque às 

doenças vasculares periféricas, diabetes, hipertensão e colesterol, não 

estando apto para o labor, tendo pleiteado administrativamente o benefício 

que, todavia, foi negado pelo réu por não constatar incapacidade 

laborativa. Por tais motivos, pugnou pela antecipação da tutela, 

consistente no restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, a 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso a perícia 

seja conclusiva pela total e permanente incapacidade laboral. Instruiu o 

pedido com diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. 

Em contestação, o réu alegou, em prejudicial de mérito, a prescrição 

quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários à concessão dos benefícios, pugnando pela 

improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, pediu a 

fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data da realização 

da perícia judicial. Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes 

acerca do laudo pericial, sem que estas se pronunciassem nos autos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se 

assinalar, quanto à prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, que não 

há falar em prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, uma vez que o indeferimento do pedido 

administrativo se deu em 2017 e o ajuizamento da ação em 14.2.2018, 

antes, portanto, do decurso do prazo prescricional. Assim, fica afastada a 

prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a 

carência do benefício restaram comprovadas por meio do extrato do CNIS 

trazidos aos autos pelo réu e só serão desconstituídas de o autor não 

lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade laborativa. Os 

documentos que instruem a inicial atestam ser o autor portador de doença 

vascular, com solicitação de angioplastia, porém não há descrição que ele 

esteja inapto para o labor, situação que foi confirmada pelo laudo médico 

pericial realizado nos autos, no qual o Doutor João Leopoldo Baçan 

afirmou que: “Pericianda com o diagnóstico de doença vascular 

periféricas, associado a diabetes mellitus e quatro de lombalgia cervical e 

dorsalgia crônica, estando em acompanhamento médico e em uso de 

medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento 

funcional ao exame clínico pericial que a incapacite para a sua atividade 

laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada clinicamente.” Com 

base nos elementos e fato expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” (destaquei) Vê-se dos autos que as partes não 

formularam quesitos, de modo que a perícia se resumiu no parecer acima 

descrito, no qual, como visto, não restou constatada incapacidade 

laborativa, cumprindo salientar que o autor, mesmo intimado, não se 

questionou o referido laudo, segundo se infere da certidão Id. 14092206. 

Nota-se, portanto, que a conclusão pericial condiz com o entendimento do 

INSS, que considerou o autor apto para o labor, negando a concessão do 

benefício, até porque, como bem relatado pelo Sr. Perito, a patologia está 

estabilizada clinicamente, não se visualizando impedimento ao exercício 

laboral, o que implica o não preenchimento do primeiro requisito acima 

descrito, ou seja, da inaptidão para o labor, ainda que temporária. Desse 

modo, não havendo prova de fato constitutivo do direito do autor de ser 

amparado pela Previdência Social, não há se falar em acolhimento do 

pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial 

de concessão de benefício previdenciário, por não restar comprovada a 

incapacidade laborativa do autor, declarando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da 
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justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de 

necessitado, nos termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e 

apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001012-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

propôs “Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Pedido 

de Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando, em síntese, o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, pois, 

segundo alega, está incapacitada para o trabalho, conforme exames e 

laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ser portadora de doença, 

cujo tratamento lhe causa sofrimento e a impede de trabalhar, tendo o 

INSS cessado indevidamente o seu benefício em 30 de agosto de 2017. 

Por tais motivos, pugnou pela antecipação da tutela, consistente no 

restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, a conversão do benefício 

em aposentadoria por invalidez, caso a perícia seja conclusiva pela total e 

permanente incapacidade laboral. Instruiu o pedido com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu 

alegou, em prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, sustentando, no 

mérito, não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão dos benefícios, pugnando pela improcedência do pleito. Em 

caso de eventual condenação, pediu a fixação dos juros e da correção 

monetária nos termos da Lei n. 9.494/1997 e o termo inicial do benefício 

como sendo a data da realização da perícia judicial. Realizou-se perícia 

médica, com a intimação das partes acerca do laudo pericial, sem que 

estas se pronunciassem nos autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

antes de adentrar o mérito, impõe-se assinalar, quanto à prejudicial de 

mérito – prescrição quinquenal, que não há falar em prescrição das 

parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

uma vez que a cessação do benefício se deu em 15.10.2017 (Id. 

12470220) e o ajuizamento da ação em 14.2.2018, antes, portanto, do 

decurso do prazo prescricional. Assim, fica afastada a prejudicial. Quanto 

ao mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da autora e a carência do 

benefício restaram reconhecidas pelo réu quando da concessão do 

auxílio-doença cessado em outubro de 2017 e só serão desconstituídas 

de a autora não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade 

laborativa. Os parcos documentos que instruem a inicial comprovam ser a 

autora portadora de algumas doenças ortopédica, inclusive com indicação 

para realização de fisioterapia e exercícios em casa (Id. 11739070), porém 

não há qualquer indicativo de que ela esteja inapta para o labor, situação 

que foi confirmada pelo laudo médico pericial realizado nos autos (Id. 

12845767), no qual o Doutor João Leopoldo Baçan afirmou que: 

“Pericianda com o diagnóstico de lombalgia crônica, encurtamento do 

membro inferior direito e sequela de amputação parcial do 2º quirodáctilo 

direta, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de 

medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, 

estando sua patologia estabilizada clinicamente.” Com base nos elementos 

e fato expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de 

incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” (destaquei) Vê-se dos autos que as partes não 

formularam quesitos, de modo que a perícia se resumiu no parecer acima 

descrito, no qual, como visto, não restou constatada incapacidade 

laborativa, cumprindo salientar que a autora, mesmo intimada, não 

questionou o referido laudo, segundo se infere da certidão Id. 14093129. 

Nota-se, portanto, que a conclusão pericial condiz com o entendimento do 

INSS, que considerou a autora apta para o labor, cessando o benefício, 

até porque, como bem relatado pelo Sr. Perito, a patologia está estabilizada 

clinicamente, não se visualizando impedimento ao exercício laboral, o que 

implica o não preenchimento do primeiro requisito acima descrito, ou seja, 

a inaptidão para o labor, ainda que temporária. Desse modo, não havendo 

prova de fato constitutivo do direito da autora de ser amparada pela 

Previdência Social, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

benefício previdenciário, por não restar comprovada a incapacidade 

laborativa da autora, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 

85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001012-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

propôs “Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Pedido 

de Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando, em síntese, o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, pois, 

segundo alega, está incapacitada para o trabalho, conforme exames e 

laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ser portadora de doença, 

cujo tratamento lhe causa sofrimento e a impede de trabalhar, tendo o 

INSS cessado indevidamente o seu benefício em 30 de agosto de 2017. 

Por tais motivos, pugnou pela antecipação da tutela, consistente no 

restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, a conversão do benefício 

em aposentadoria por invalidez, caso a perícia seja conclusiva pela total e 

permanente incapacidade laboral. Instruiu o pedido com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu 

alegou, em prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, sustentando, no 

mérito, não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão dos benefícios, pugnando pela improcedência do pleito. Em 

caso de eventual condenação, pediu a fixação dos juros e da correção 

monetária nos termos da Lei n. 9.494/1997 e o termo inicial do benefício 

como sendo a data da realização da perícia judicial. Realizou-se perícia 

médica, com a intimação das partes acerca do laudo pericial, sem que 

estas se pronunciassem nos autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

antes de adentrar o mérito, impõe-se assinalar, quanto à prejudicial de 

mérito – prescrição quinquenal, que não há falar em prescrição das 

parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

uma vez que a cessação do benefício se deu em 15.10.2017 (Id. 

12470220) e o ajuizamento da ação em 14.2.2018, antes, portanto, do 

decurso do prazo prescricional. Assim, fica afastada a prejudicial. Quanto 

ao mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da autora e a carência do 

benefício restaram reconhecidas pelo réu quando da concessão do 

auxílio-doença cessado em outubro de 2017 e só serão desconstituídas 

de a autora não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade 

laborativa. Os parcos documentos que instruem a inicial comprovam ser a 
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autora portadora de algumas doenças ortopédica, inclusive com indicação 

para realização de fisioterapia e exercícios em casa (Id. 11739070), porém 

não há qualquer indicativo de que ela esteja inapta para o labor, situação 

que foi confirmada pelo laudo médico pericial realizado nos autos (Id. 

12845767), no qual o Doutor João Leopoldo Baçan afirmou que: 

“Pericianda com o diagnóstico de lombalgia crônica, encurtamento do 

membro inferior direito e sequela de amputação parcial do 2º quirodáctilo 

direta, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de 

medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, 

estando sua patologia estabilizada clinicamente.” Com base nos elementos 

e fato expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de 

incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” (destaquei) Vê-se dos autos que as partes não 

formularam quesitos, de modo que a perícia se resumiu no parecer acima 

descrito, no qual, como visto, não restou constatada incapacidade 

laborativa, cumprindo salientar que a autora, mesmo intimada, não 

questionou o referido laudo, segundo se infere da certidão Id. 14093129. 

Nota-se, portanto, que a conclusão pericial condiz com o entendimento do 

INSS, que considerou a autora apta para o labor, cessando o benefício, 

até porque, como bem relatado pelo Sr. Perito, a patologia está estabilizada 

clinicamente, não se visualizando impedimento ao exercício laboral, o que 

implica o não preenchimento do primeiro requisito acima descrito, ou seja, 

a inaptidão para o labor, ainda que temporária. Desse modo, não havendo 

prova de fato constitutivo do direito da autora de ser amparada pela 

Previdência Social, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

benefício previdenciário, por não restar comprovada a incapacidade 

laborativa da autora, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 

85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001359-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. EDSON VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público devidamente qualificada, alegando, em síntese, 

ter trabalhado para a ré, mediante nomeação, no cargo de Assessor 

Especial, lotado na Secretaria-Gabinete da Prefeitura Municipal, no período 

de 2.1.2013 a 1.5.2015 e ter sido dispensado sem, contudo, receber as 

verbas salariais que lhes eram devidas. Relata existir um 

processo/Gespro n. 400312, no qual obteve a autorização para 

recebimento das verbas, conforme parecer da Controladoria Geral, 

inclusive com lançamento de nota de liquidação n. 2056/15, assinada pelo 

Secretário Municipal de Planejamento à época, constando os valores das 

verbas rescisória no valor total de R$ 27.345,34 (vinte e sete mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Conta que, 

na sequência, foi emitida uma comunicação interna informando que a 

análise da vida funcional seria encaminhada para a Procuradoria geral 

para parecer, obtendo, assim, sugestão desta pelo deferimento do pleito. 

Pede, assim, a procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado 

ao pagamento das verbas rescisórias, acrescidas de juros e correção 

monetária pelo IPCA-e, desde a data da exoneração. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu não se 

insurge contra a cobrança, esclarecendo, apenas, que os valores 

deverão ser corrigidos pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pelos 

índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

serem pagos por meio de Precatório. Em impugnação, o autor alega que os 

valores foram corrigidos nos termos da legislação e da jurisprudência 

dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e reitera o pleito inicial. É 

o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Conforme noticiam os autos, o autor foi contratado pela 

administração pública para exercer a função comissionada de Assessor 

Especial, tendo laborado no período de 2.1.2013 a 1.5.2015 e, por isso, 

pleiteia as verbas rescisórias tidas como não pagas pelo ente público 

demandado. Segundo se vê da contestação, o réu reconhece, tanto 

administrativamente como judicialmente, o direito do autor às verbas 

rescisórias pretendidas, pugnando unicamente pela aplicação da correção 

monetária pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pelos índices 

oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com 

pagamento por meio de Precatório. Desse modo, não havendo 

necessidade de maior perquirição acerca da cobrança, com fulcro no art. 

487, III, “a”, do CPC, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na presente ação de cobrança, condenando o réu ao 

pagamento das verbas rescisórias devidas ao autor, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). Transitada 

em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001359-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. EDSON VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público devidamente qualificada, alegando, em síntese, 

ter trabalhado para a ré, mediante nomeação, no cargo de Assessor 

Especial, lotado na Secretaria-Gabinete da Prefeitura Municipal, no período 

de 2.1.2013 a 1.5.2015 e ter sido dispensado sem, contudo, receber as 

verbas salariais que lhes eram devidas. Relata existir um 

processo/Gespro n. 400312, no qual obteve a autorização para 

recebimento das verbas, conforme parecer da Controladoria Geral, 

inclusive com lançamento de nota de liquidação n. 2056/15, assinada pelo 

Secretário Municipal de Planejamento à época, constando os valores das 

verbas rescisória no valor total de R$ 27.345,34 (vinte e sete mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Conta que, 

na sequência, foi emitida uma comunicação interna informando que a 

análise da vida funcional seria encaminhada para a Procuradoria geral 

para parecer, obtendo, assim, sugestão desta pelo deferimento do pleito. 

Pede, assim, a procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado 

ao pagamento das verbas rescisórias, acrescidas de juros e correção 

monetária pelo IPCA-e, desde a data da exoneração. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu não se 

insurge contra a cobrança, esclarecendo, apenas, que os valores 

deverão ser corrigidos pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pelos 

índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

serem pagos por meio de Precatório. Em impugnação, o autor alega que os 

valores foram corrigidos nos termos da legislação e da jurisprudência 

dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e reitera o pleito inicial. É 

o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 
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impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Conforme noticiam os autos, o autor foi contratado pela 

administração pública para exercer a função comissionada de Assessor 

Especial, tendo laborado no período de 2.1.2013 a 1.5.2015 e, por isso, 

pleiteia as verbas rescisórias tidas como não pagas pelo ente público 

demandado. Segundo se vê da contestação, o réu reconhece, tanto 

administrativamente como judicialmente, o direito do autor às verbas 

rescisórias pretendidas, pugnando unicamente pela aplicação da correção 

monetária pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pelos índices 

oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com 

pagamento por meio de Precatório. Desse modo, não havendo 

necessidade de maior perquirição acerca da cobrança, com fulcro no art. 

487, III, “a”, do CPC, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na presente ação de cobrança, condenando o réu ao 

pagamento das verbas rescisórias devidas ao autor, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). Transitada 

em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008317-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Cobrança 

de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Argumenta que com a conversão da moeda antiga 

cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos 

reduzidos em 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais), afrontando o princípio constitucional da irredutibilidade do 

salário. Afirma que a questão já está amplamente debatida no Judiciário, 

com o reconhecimento do direito à recomposição salarial em razão do erro 

de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a condenação do réu na 

obrigação de proceder à incorporação à sua remuneração da diferença 

salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), 

bem como o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com aplicação de juros e correção monetária. 

Pede, ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem 

como o pagamento das custas processuais. Junta fichas financeiras. 

Apesar de citado o réu não contestou o pleito (Id. 13642936). É o relatório. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o recente entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e sublinhei). 

Antes de adentrar o mérito, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado (Id. 13642936), declaro-o revel. Contudo, por se tratar 

de ente público municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, 

por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Com 

relação à prejudicial de mérito, consistente na prescrição quinquenal, 

cumpre assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos 

créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 

cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois 

anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Nada obstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de 
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créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional 

alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se 

infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face 

da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo 

pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do 

Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a 

pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos 

últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda 

Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou 

esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de 

Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 3.11.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 3.11.2012 a 3.11.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV. Em inúmeras ações 

idênticas a esta, em contestação, o réu tem sustentado que os servidores 

não sofreram prejuízo salarial porque ingressaram no serviço público após 

a conversão da moeda ou porque houve reestruturação da carreira, 

extinguindo o nível salarial anterior por outro superior. A despeito disso, 

cumpre assinalar caber ao Judiciário garantir a eficácia do princípio 

constitucional da igualdade de tratamento, com esteio em inúmeros 

julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou o 

entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV.LEI N. 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018). (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos intentada por Jucinete 

Figueiredo de Souza em face do Município de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a 

ser apurado em liquidação de sentença, bem como a efetuar o pagamento 

dos valores pretéritos a partir de 3.11.2012, devendo a incorporação 

incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: 

até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008317-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Cobrança 

de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Argumenta que com a conversão da moeda antiga 

cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos 

reduzidos em 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais), afrontando o princípio constitucional da irredutibilidade do 

salário. Afirma que a questão já está amplamente debatida no Judiciário, 

com o reconhecimento do direito à recomposição salarial em razão do erro 

de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a condenação do réu na 

obrigação de proceder à incorporação à sua remuneração da diferença 

salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), 

bem como o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com aplicação de juros e correção monetária. 

Pede, ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem 

como o pagamento das custas processuais. Junta fichas financeiras. 

Apesar de citado o réu não contestou o pleito (Id. 13642936). É o relatório. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o recente entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 
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previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e sublinhei). 

Antes de adentrar o mérito, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado (Id. 13642936), declaro-o revel. Contudo, por se tratar 

de ente público municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, 

por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Com 

relação à prejudicial de mérito, consistente na prescrição quinquenal, 

cumpre assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos 

créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 

cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois 

anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Nada obstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de 

créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional 

alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se 

infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face 

da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo 

pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do 

Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a 

pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos 

últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda 

Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou 

esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de 

Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 3.11.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 3.11.2012 a 3.11.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV. Em inúmeras ações 

idênticas a esta, em contestação, o réu tem sustentado que os servidores 

não sofreram prejuízo salarial porque ingressaram no serviço público após 

a conversão da moeda ou porque houve reestruturação da carreira, 

extinguindo o nível salarial anterior por outro superior. A despeito disso, 

cumpre assinalar caber ao Judiciário garantir a eficácia do princípio 

constitucional da igualdade de tratamento, com esteio em inúmeros 

julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou o 

entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV.LEI N. 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 570 de 606



PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018). (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos intentada por Jucinete 

Figueiredo de Souza em face do Município de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a 

ser apurado em liquidação de sentença, bem como a efetuar o pagamento 

dos valores pretéritos a partir de 3.11.2012, devendo a incorporação 

incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: 

até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 
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correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008836-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Auxílio-acidente 50% Previdenciário com 

Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificada, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata que o auxílio-doença 

por acidente de trabalho foi cessado em 12.6.2011, porém não lhe foi 

concedido o auxílio-acidente, mesmo tendo sofrido redução de sua 

capacidade laboral, uma vez que desenvolveu problemas na “coluna 

cervical discopatia e lombar com radiculopatia”, em virtude das atividades 

que desenvolvia na função de agente dos correios (carteiro). Argumenta 

que o INSS determinou sua alta após a consolidação das lesões, 

deixando, porém, de considerar a redução funcional sofrida. Por tais, 

motivos, pede a procedência do pedido, com a condenação do réu à 

implantação do auxílio-acidente, com o pagamento das verbas retroativas 

à data da cessão do auxílio doença (12.6.2011). Pede, ainda, a 

condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) pelos danos morais sofridos, além de honorários de 20% 

(vinte por cento). Instrui a inicial com diversos documentos. Regularmente 

citado, o réu contesta o pleito, alegando que a ação foi ajuizada após o 

decurso do prazo prescricional de cinco anos, de modo que houve 

prescrição do fundo de direito, requerendo, assim, a extinção do feito. 

Quanto ao mérito, diz que a autora não preenche os requisitos 

necessários à concessão do benefício e pede a improcedência do pleito. 

Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para 

manifestação, porém estas não se pronunciaram. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, impõe-se o 

enfrentamento da preliminar sustentada pelo réu, consistente na 

prescrição do fundo de direito, cumprindo salientar que, de acordo com o 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 

trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores 

urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho;” Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em 

geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, 

em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, 

no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“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 natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” Ainda sobre o 

tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 

7º. Para os fins do disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas 

e não gozadas a prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do 

período aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Especificamente no caso de benefício previdenciário, a jurisprudência é 

uníssona no sentido de que, não tendo sido negado o direito pretendido, a 

prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas além do 

prazo prescricional, segundo se infere dos arestos a seguir: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE - MÉDIA ARITMÉTICA CALCULADA EM 

DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - COMPROVADO - 

CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES 

SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 

29, II, DA LEI 8.213/1991 - RECURSO DESPROVIDO. (...) Quando, nas 

relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, não tiver sido negado o direito reclamado, não se dá a 

prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das prestações 

compreendidas fora do prazo de cinco anos, anteriores ao ajuizamento da 

ação. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que 

se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que 

devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09.Os honorários, nas ações previdenciárias, devem 

ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC/1973.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 131248/2016 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.201, p. DJE 

7.3.2018 - destaquei) “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA PARCIAL. 

CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 6. O direito à previdência social 

constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos 

de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como 

consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do 

benefício. Ademais, por envolver relação de trato sucessivo que se 

renova mês a mês, a prescrição incide apenas sobre as parcelas 

vencidas e não pagas nos últimos cinco anos que antecederam o 

ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e do Decreto nº 

20.910/1932, não havendo que se falar em prescrição do fundo do direito. 

Portanto, prescritas apenas as diferenças vencidas há mais de cinco 

anos do ajuizamento da presente demanda. (...) 10. Apelação e remessa 

oficial, tida por interposta, parcialmente providas (itens 6 a 9).” (TRF1 - AC 

0013895-23.2014.4.01.9199 / RO – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária, Rel. Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana, e-DJF1 de 

14.7.2017 - destaquei) Com efeito, examinando-se a pretensão externada 

na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto acerca da 

prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas pleiteadas pela autora 

foram parcialmente atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas 

anteriores a 29.11.2012, uma vez que a ação foi ajuizada em 29.11.2017. 

Quanto ao mérito, cabe assinalar, que a concessão do benefício de 
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auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o 

auxílio-acidente é concedido como pagamento de indenização mensal ao 

segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de 

acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade 

para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria 

por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir a renda do 

trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, 

cabe analisar se a autora preenche os requisitos acima mencionados e, 

por conseguinte, se faz jus à implantação do benefício pleiteado, 

salientando que a sua qualidade de segurada restou comprovada por meio 

do extrato do CNIS Id n. 11257984. Resta, pois, analisar se o quadro 

clínico da segurada é de redução da capacidade a ponto de ensejar o 

benefício indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer 

médico do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 8713208): 

“Pericianda com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares e 

cervicais com radiculopatia, estando em acompanhamento médico e em 

uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao 

exame clínico-pericial que a incapacite para a sua laborativa habitual, 

estando estável sua patologia.” Com base nos elementos e fato expostos, 

conclui-se que não foi constatado a presença de incapacidade laborativa. 

Não apresenta limitação para a vida independente.” Ainda em resposta 

aos quesitos, afirmou que a autora apresenta limitação para o exercício de 

atividades que exijam sobrecarga na coluna vertebral lombar, pois houve 

redução de função do membro afetado, exigindo, assim, maior esforço 

para o desempenho das funções. Questionado sobre a natureza da lesão, 

afirmou ser ocupacional, tendo como concausa a atividade de carteiro. 

Como se vê, a lesão sofrida pela autora decorrente do esforço 

despendido em seu trabalho reduziu sua capacidade para exercer as 

atividades habituais que exerce como carteiro, pois a lesão sofrida afetou 

a sua coluna, como constatado na perícia médica, fazendo, portanto, jus 

ao benefício indenizatório pleiteado. Em casos semelhantes assim se 

posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

– APELAÇÃO CIVIL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – PERDA 

AUDITIVA DECORRENTE DO TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO 

INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – 

QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 4425, PROFERIDAS PELO 

PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...) O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86). (...)”(TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE 

CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL 

TESTIFICADA PELA PERÍCIA - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 

ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA - 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E 

ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE – MANUTENÇÃO 

- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente testificado que, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a 

autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas funções 

laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O termo 

inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando 

este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 119326/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos autos, como visto 

acima, restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, impondo-se, por isso, a 

concessão do benefício. Quanto à data inicial do benefício, de acordo com 

o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, “O auxílio-acidente é devido a partir do 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”. Não havendo, pois, 

auxílio-doença, o termo inicial é a data do requerimento administrativo ou 

da citação, quando da ausência de requerimento, conforme entendimento 

pacificado no STJ: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação 

administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do 

referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial parcialmente 

provido.”(STJ – Segunda Turma - REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A apresentação do laudo pericial 

marca apenas e tão somente o livre convencimento do juiz quanto aos 

fatos alegados pelas partes, não tendo o condão de fixar termo inicial de 

aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 6/5/2011). 2. O termo inicial da 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia 

postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o 

termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro Meira, j. 

25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, a autora recebeu o 

auxílio-doença até 12.6.2011. Todavia, em razão da prescrição quinquenal 

e da ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício 

deverá ser fixado conforme a data da citação. No mais, quanto ao pedido 

de indenização por danos morais, formulado em decorrência do suposto 

ato ilícito praticado pelo réu ao negar-lhe o benefício, pontuo que os 

artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, estabelecem, 

respectivamente, o seguinte: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve descrição 

acerca do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens pessoais 

não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado 

emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer 

outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, 

abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas relações psíquicas. 

Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é necessária a 

ocorrência de uma das situações acima descritas, que ofenda moralmente 

direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano. 

No caso em apreço, o INSS cessou o auxílio-doença por acidente de 

trabalho da autora após a realização de perícia médica e não concedeu o 

auxílio-acidente, respaldando-se em laudo pericial elaborado por 

profissional da área (fl. 55-v), que, provavelmente, não constatou redução 

da capacidade laborativa. Portanto, o réu agiu amparado pelo parecer 

profissional e não por mera liberalidade ou sem causa a ensejar a alegada 

prática ilícita. De igual modo, de acordo com os fatos e as provas 

produzidas nos autos, não há comprovação de que a não conversão do 

benefício em auxílio-acidente tenha atingido moralmente a autora, 

causando-lhe humilhação a ponto de gerar dano moral merecedor de 

ressarcimento. Aliás, a jurisprudência mato-grossense tem compreendido 

que o indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário, por si 

só, não enseja ofensa à honra ou à dignidade passível de indenização, 

segundo se infere dos julgados a seguir: “RECURSOS DE APELAÇÃO C/ 

REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA – 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - COMPROVAÇÃO - 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INÍCIO DO BENEFÍCIO 

- DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) O simples 

indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por 

parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. É inerente à 

Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer 
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interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral 

quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em 

razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte 

da Administração. Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser 

arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, 

observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 20 do CPC/73.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 160398/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 28.11.2017, p. 

no DJE 5.12.2017) “PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL - REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO 

AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DANO MORAL - INEXISTENTE - 

DESPROVIMENTO. (...) Não configura dano moral, a suspensão do 

pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver 

apoiada em perícia médica.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

104431/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 25.9.2017, p. DJE 6.10.2017) Por fim, não restando 

configurados os requisitos previstos no art. 300, do CPC, uma vez que a 

autora está apta para labor, tendo sofrido apenas redução de sua 

capacidade laborativa, não há se falar em concessão da tutela de 

urgência, ante a ausência de perigo de dano. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado pela autora, a fim de ordenar a implantação 

do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8213/90, a 

partir da data da citação (13.12.2017), tendo em vista a redução física 

comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).[1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Santina Senhorinha Campos Barros, portadora do CPF 

n. 274.799.271-34; 2. Filiação: João Pereira Campos e Maria Senhorinha 

Campos; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do 

Benefício: 13.12.2017 (citação); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 

30 do trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da 

sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo 

apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008836-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Auxílio-acidente 50% Previdenciário com 

Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificada, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata que o auxílio-doença 

por acidente de trabalho foi cessado em 12.6.2011, porém não lhe foi 

concedido o auxílio-acidente, mesmo tendo sofrido redução de sua 

capacidade laboral, uma vez que desenvolveu problemas na “coluna 

cervical discopatia e lombar com radiculopatia”, em virtude das atividades 

que desenvolvia na função de agente dos correios (carteiro). Argumenta 

que o INSS determinou sua alta após a consolidação das lesões, 

deixando, porém, de considerar a redução funcional sofrida. Por tais, 

motivos, pede a procedência do pedido, com a condenação do réu à 

implantação do auxílio-acidente, com o pagamento das verbas retroativas 

à data da cessão do auxílio doença (12.6.2011). Pede, ainda, a 

condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) pelos danos morais sofridos, além de honorários de 20% 

(vinte por cento). Instrui a inicial com diversos documentos. Regularmente 

citado, o réu contesta o pleito, alegando que a ação foi ajuizada após o 

decurso do prazo prescricional de cinco anos, de modo que houve 

prescrição do fundo de direito, requerendo, assim, a extinção do feito. 

Quanto ao mérito, diz que a autora não preenche os requisitos 

necessários à concessão do benefício e pede a improcedência do pleito. 

Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para 

manifestação, porém estas não se pronunciaram. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, impõe-se o 

enfrentamento da preliminar sustentada pelo réu, consistente na 

prescrição do fundo de direito, cumprindo salientar que, de acordo com o 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 

trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores 

urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho;” Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em 

geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, 

em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, 

no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“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 natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” Ainda sobre o 

tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 

7º. Para os fins do disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas 

e não gozadas a prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do 

período aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Especificamente no caso de benefício previdenciário, a jurisprudência é 

uníssona no sentido de que, não tendo sido negado o direito pretendido, a 

prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas além do 

prazo prescricional, segundo se infere dos arestos a seguir: “DIREITO 
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PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE - MÉDIA ARITMÉTICA CALCULADA EM 

DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - COMPROVADO - 

CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES 

SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 

29, II, DA LEI 8.213/1991 - RECURSO DESPROVIDO. (...) Quando, nas 

relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, não tiver sido negado o direito reclamado, não se dá a 

prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das prestações 

compreendidas fora do prazo de cinco anos, anteriores ao ajuizamento da 

ação. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que 

se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que 

devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09.Os honorários, nas ações previdenciárias, devem 

ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC/1973.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 131248/2016 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.201, p. DJE 

7.3.2018 - destaquei) “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA PARCIAL. 

CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 6. O direito à previdência social 

constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos 

de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como 

consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do 

benefício. Ademais, por envolver relação de trato sucessivo que se 

renova mês a mês, a prescrição incide apenas sobre as parcelas 

vencidas e não pagas nos últimos cinco anos que antecederam o 

ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e do Decreto nº 

20.910/1932, não havendo que se falar em prescrição do fundo do direito. 

Portanto, prescritas apenas as diferenças vencidas há mais de cinco 

anos do ajuizamento da presente demanda. (...) 10. Apelação e remessa 

oficial, tida por interposta, parcialmente providas (itens 6 a 9).” (TRF1 - AC 

0013895-23.2014.4.01.9199 / RO – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária, Rel. Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana, e-DJF1 de 

14.7.2017 - destaquei) Com efeito, examinando-se a pretensão externada 

na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto acerca da 

prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas pleiteadas pela autora 

foram parcialmente atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas 

anteriores a 29.11.2012, uma vez que a ação foi ajuizada em 29.11.2017. 

Quanto ao mérito, cabe assinalar, que a concessão do benefício de 

auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o 

auxílio-acidente é concedido como pagamento de indenização mensal ao 

segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de 

acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade 

para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria 

por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir a renda do 

trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, 

cabe analisar se a autora preenche os requisitos acima mencionados e, 

por conseguinte, se faz jus à implantação do benefício pleiteado, 

salientando que a sua qualidade de segurada restou comprovada por meio 

do extrato do CNIS Id n. 11257984. Resta, pois, analisar se o quadro 

clínico da segurada é de redução da capacidade a ponto de ensejar o 

benefício indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer 

médico do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 8713208): 

“Pericianda com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares e 

cervicais com radiculopatia, estando em acompanhamento médico e em 

uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao 

exame clínico-pericial que a incapacite para a sua laborativa habitual, 

estando estável sua patologia.” Com base nos elementos e fato expostos, 

conclui-se que não foi constatado a presença de incapacidade laborativa. 

Não apresenta limitação para a vida independente.” Ainda em resposta 

aos quesitos, afirmou que a autora apresenta limitação para o exercício de 

atividades que exijam sobrecarga na coluna vertebral lombar, pois houve 

redução de função do membro afetado, exigindo, assim, maior esforço 

para o desempenho das funções. Questionado sobre a natureza da lesão, 

afirmou ser ocupacional, tendo como concausa a atividade de carteiro. 

Como se vê, a lesão sofrida pela autora decorrente do esforço 

despendido em seu trabalho reduziu sua capacidade para exercer as 

atividades habituais que exerce como carteiro, pois a lesão sofrida afetou 

a sua coluna, como constatado na perícia médica, fazendo, portanto, jus 

ao benefício indenizatório pleiteado. Em casos semelhantes assim se 

posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

– APELAÇÃO CIVIL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – PERDA 

AUDITIVA DECORRENTE DO TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO 

INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – 

QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 4425, PROFERIDAS PELO 

PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...) O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86). (...)”(TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE 

CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL 

TESTIFICADA PELA PERÍCIA - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 

ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA - 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E 

ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE – MANUTENÇÃO 

- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente testificado que, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a 

autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas funções 

laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O termo 

inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando 

este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 119326/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos autos, como visto 

acima, restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, impondo-se, por isso, a 

concessão do benefício. Quanto à data inicial do benefício, de acordo com 

o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, “O auxílio-acidente é devido a partir do 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”. Não havendo, pois, 

auxílio-doença, o termo inicial é a data do requerimento administrativo ou 

da citação, quando da ausência de requerimento, conforme entendimento 

pacificado no STJ: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação 

administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do 

referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial parcialmente 

provido.”(STJ – Segunda Turma - REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, 

Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A apresentação do laudo pericial 

marca apenas e tão somente o livre convencimento do juiz quanto aos 

fatos alegados pelas partes, não tendo o condão de fixar termo inicial de 

aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 6/5/2011). 2. O termo inicial da 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia 

postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o 

termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro Meira, j. 

25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, a autora recebeu o 

auxílio-doença até 12.6.2011. Todavia, em razão da prescrição quinquenal 

e da ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício 
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deverá ser fixado conforme a data da citação. No mais, quanto ao pedido 

de indenização por danos morais, formulado em decorrência do suposto 

ato ilícito praticado pelo réu ao negar-lhe o benefício, pontuo que os 

artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, estabelecem, 

respectivamente, o seguinte: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve descrição 

acerca do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens pessoais 

não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado 

emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer 

outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, 

abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas relações psíquicas. 

Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é necessária a 

ocorrência de uma das situações acima descritas, que ofenda moralmente 

direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano. 

No caso em apreço, o INSS cessou o auxílio-doença por acidente de 

trabalho da autora após a realização de perícia médica e não concedeu o 

auxílio-acidente, respaldando-se em laudo pericial elaborado por 

profissional da área (fl. 55-v), que, provavelmente, não constatou redução 

da capacidade laborativa. Portanto, o réu agiu amparado pelo parecer 

profissional e não por mera liberalidade ou sem causa a ensejar a alegada 

prática ilícita. De igual modo, de acordo com os fatos e as provas 

produzidas nos autos, não há comprovação de que a não conversão do 

benefício em auxílio-acidente tenha atingido moralmente a autora, 

causando-lhe humilhação a ponto de gerar dano moral merecedor de 

ressarcimento. Aliás, a jurisprudência mato-grossense tem compreendido 

que o indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário, por si 

só, não enseja ofensa à honra ou à dignidade passível de indenização, 

segundo se infere dos julgados a seguir: “RECURSOS DE APELAÇÃO C/ 

REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA – 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - COMPROVAÇÃO - 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INÍCIO DO BENEFÍCIO 

- DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) O simples 

indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por 

parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. É inerente à 

Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer 

interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral 

quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em 

razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte 

da Administração. Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser 

arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, 

observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 20 do CPC/73.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 160398/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 28.11.2017, p. 

no DJE 5.12.2017) “PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL - REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO 

AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DANO MORAL - INEXISTENTE - 

DESPROVIMENTO. (...) Não configura dano moral, a suspensão do 

pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver 

apoiada em perícia médica.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

104431/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 25.9.2017, p. DJE 6.10.2017) Por fim, não restando 

configurados os requisitos previstos no art. 300, do CPC, uma vez que a 

autora está apta para labor, tendo sofrido apenas redução de sua 

capacidade laborativa, não há se falar em concessão da tutela de 

urgência, ante a ausência de perigo de dano. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado pela autora, a fim de ordenar a implantação 

do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8213/90, a 

partir da data da citação (13.12.2017), tendo em vista a redução física 

comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).[1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Santina Senhorinha Campos Barros, portadora do CPF 

n. 274.799.271-34; 2. Filiação: João Pereira Campos e Maria Senhorinha 

Campos; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do 

Benefício: 13.12.2017 (citação); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 

30 do trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da 

sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo 

apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS, devidamente qualificado nos 

autos, propôs “Ação Ordinária de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao pagamento das 

férias vencidas e não gozadas, ao terço constitucional e à licença-prêmio, 

tidas como não pagas pelo réu. Relata ter sido servidor público municipal 

efetivo desde 30.4.2002 a 3.5.2013, quando foi exonerado do cargo, a 

pedido, sem, contudo, ter sido devidamente indenizado. Alega possuir 

férias vencidas e não gozadas nos períodos de 2003/2004, 2004/2005, 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, 

não tendo, ainda, recebido os respectivos terços constitucionais, além das 

licenças-prêmio de 2002/2007 e 2007/2012. Conta que tentou receber as 

referidas verbas perante à SEGERS/MT e, apesar de obter parecer 

favorável da Procuradoria Municipal, os valores não lhe foram pagos. 

Pede, pois, a procedência do pleito, com a condenação do réu ao 

pagamento das verbas, com base no valor do salário atual. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, que o 

terço constitucional dos períodos de 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007 e 2009/2010 foi devidamente pago ao servidor, de 

modo que ele só faz jus aos períodos de 2008/2009. 2010/2011, 

2011/2012 e 2012/2013 (proporcional). Argumenta que a base de cálculo 

dos valores a serem pagos deve ser estabelecida de acordo com o salário 

base percebido em cada período, enfatizando que os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros conforme modulação dos efeitos 

estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, 

nos moldes do art. 927, incido I, do CPC. Em impugnação à contestação, o 

autor diz que parte do pedido foi reconhecido pelo réu e refuta as demais 

alegações, reiterando o pleito inicial. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 
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de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de licença-prêmio e férias não gozadas, o prazo prescricional 

tem início na data em que cessa o vínculo entre o servidor e a 

administração pública, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E 

LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO 

DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 

de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o autor foi 

exonerado em 3.3.2013 e a ação foi proposta em 21.2.2018, não há se 

falar em prescrição das férias e das licença-prêmio não gozadas, 

diferente do terço constitucional anterior ao quinquênio que antecede a 

data da exoneração (21.2.2013), cujos períodos foram gozados 

(2004/2005), uma vez que poderia ter sido pleiteado administrativamente. 

Quanto ao mérito, verifica-se da vida funcional do servidor, que houve 

usufruto de férias nos seguintes períodos: 2005/2006 e 2009/2010 e 

pagamento do terço constitucional dos períodos de 2003 a 2007; e 

2009/2010, sem qualquer registro nos demais anos. Vê-se, portanto, que 

o autor realmente não usufruiu do benefício nos períodos reclamados 

(200382004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 

2011/2012 e 2012/2013). Todavia, diferentemente do sustentado, ele 

somente não recebeu os terços nos anos de 2007/2008, 2008/2009, 

2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, de modo que faz jus ao acolhimento 

parcial do pleito, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, 

que prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. 

Assim, não tendo o autor usufruído desse direito enquanto na ativa, por 

óbvio, faz jus ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas. Quanto 

à licença-prêmio, é de se pontuar que o réu não contestou as alegações 

do autor nesse ponto e nem poderia, vez que a mencionada vida funcional 

do servidor não registra usufruto desse benefício nos quinquênio de 

2002/2007 e 2007/2012, o que implica o acolhimento do pleito. Importante 

destacar que a jurisprudência de Mato Grosso já firmou o entendimento de 

que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída 

pelo servidor inativo, quando demonstrado o efetivo exercício do serviço 

público e o prazo de cinco anos ininterruptos trabalhados, conforme se 

infere dos seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO 

– RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

TRABALHISTA – DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO - 

NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM 

PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO NO CASO 

DE APOSENTADORIA – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO 

À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO 

ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Na 

condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da 

licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de 

usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa. 

Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é 

permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem 

causa por parte do Estado. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

40341/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 259.5.2017, p. DJE 12.6.2017) “REMESSA 

NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA 

APOSENTADA – LINCENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO. - TERMO A 

QUO. - DATA DA APOSENTADORIA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À 
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CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO 

PELO IPCA-E - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Conforme entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de 

buscar indenização relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato 

da aposentadoria. 2. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio 

não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob 

pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 121052/2017 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 12.12.2017, p. DJE 19.12.2017) Vê-se, 

portanto, que o pedido do autor está em consonância com a jurisprudência 

mato-grossense, mesmo porque os documentos carreados com a inicial 

demonstram o efetivo exercício de serviço público e o prazo ininterrupto 

de 5 (cinco) anos, que não foi questionado pelo réu. Destaque-se, por fim, 

que, por ser o autor servidor municipal inativo, obviamente não poderia 

usufruir do benefício, fazendo, portanto, jus à indenização pecuniária 

pelos períodos de licença-prêmio não gozados. Quanto à base de cálculo 

das verbas, cumpre assinalar que, de acordo com a jurisprudência 

mato-grossense, as férias e a licença-prêmio não gozadas devem ser 

calculas conforme o salário percebido à época da aposentadoria, segundo 

se infere do julgado a seguir: “RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR 

PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – 

DATA DA APOSENTADORIA –BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA 

DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO. Por ser a conversão 

de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção 

monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor. A base de 

cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da 

aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da 

licença-prêmio e das férias não gozadas.” (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 46241/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.7.2017, p. no DJE 21.7.2017) 

Nesse raciocínio, as verbas deverão ser calculadas com base no salário 

percebido pelo servidor quando de sua aposentação. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, a fim 

de condenar o réu ao pagamento das férias não gozadas pelo servidor 

nos períodos de 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 mais o terço constitucional 

de 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, e a 

licença-prêmio dos períodos de 2002/2007 e 2007/2012, em valor a ser 

apurado quando da liquidação da sentença, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno apenas a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, 

em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º 

e 3º e art. 86, parágrafo único, do CPC). De acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS, devidamente qualificado nos 

autos, propôs “Ação Ordinária de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao pagamento das 

férias vencidas e não gozadas, ao terço constitucional e à licença-prêmio, 

tidas como não pagas pelo réu. Relata ter sido servidor público municipal 

efetivo desde 30.4.2002 a 3.5.2013, quando foi exonerado do cargo, a 

pedido, sem, contudo, ter sido devidamente indenizado. Alega possuir 

férias vencidas e não gozadas nos períodos de 2003/2004, 2004/2005, 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, 

não tendo, ainda, recebido os respectivos terços constitucionais, além das 

licenças-prêmio de 2002/2007 e 2007/2012. Conta que tentou receber as 

referidas verbas perante à SEGERS/MT e, apesar de obter parecer 

favorável da Procuradoria Municipal, os valores não lhe foram pagos. 

Pede, pois, a procedência do pleito, com a condenação do réu ao 

pagamento das verbas, com base no valor do salário atual. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, que o 

terço constitucional dos períodos de 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007 e 2009/2010 foi devidamente pago ao servidor, de 

modo que ele só faz jus aos períodos de 2008/2009. 2010/2011, 

2011/2012 e 2012/2013 (proporcional). Argumenta que a base de cálculo 

dos valores a serem pagos deve ser estabelecida de acordo com o salário 

base percebido em cada período, enfatizando que os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros conforme modulação dos efeitos 

estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, 

nos moldes do art. 927, incido I, do CPC. Em impugnação à contestação, o 

autor diz que parte do pedido foi reconhecido pelo réu e refuta as demais 

alegações, reiterando o pleito inicial. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de licença-prêmio e férias não gozadas, o prazo prescricional 

tem início na data em que cessa o vínculo entre o servidor e a 

administração pública, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E 

LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO 

DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 
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PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 

de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o autor foi 

exonerado em 3.3.2013 e a ação foi proposta em 21.2.2018, não há se 

falar em prescrição das férias e das licença-prêmio não gozadas, 

diferente do terço constitucional anterior ao quinquênio que antecede a 

data da exoneração (21.2.2013), cujos períodos foram gozados 

(2004/2005), uma vez que poderia ter sido pleiteado administrativamente. 

Quanto ao mérito, verifica-se da vida funcional do servidor, que houve 

usufruto de férias nos seguintes períodos: 2005/2006 e 2009/2010 e 

pagamento do terço constitucional dos períodos de 2003 a 2007; e 

2009/2010, sem qualquer registro nos demais anos. Vê-se, portanto, que 

o autor realmente não usufruiu do benefício nos períodos reclamados 

(200382004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 

2011/2012 e 2012/2013). Todavia, diferentemente do sustentado, ele 

somente não recebeu os terços nos anos de 2007/2008, 2008/2009, 

2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, de modo que faz jus ao acolhimento 

parcial do pleito, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, 

que prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. 

Assim, não tendo o autor usufruído desse direito enquanto na ativa, por 

óbvio, faz jus ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas. Quanto 

à licença-prêmio, é de se pontuar que o réu não contestou as alegações 

do autor nesse ponto e nem poderia, vez que a mencionada vida funcional 

do servidor não registra usufruto desse benefício nos quinquênio de 

2002/2007 e 2007/2012, o que implica o acolhimento do pleito. Importante 

destacar que a jurisprudência de Mato Grosso já firmou o entendimento de 

que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída 

pelo servidor inativo, quando demonstrado o efetivo exercício do serviço 

público e o prazo de cinco anos ininterruptos trabalhados, conforme se 

infere dos seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO 

– RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

TRABALHISTA – DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO - 

NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM 

PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO NO CASO 

DE APOSENTADORIA – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO 

À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO 

ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Na 

condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da 

licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de 

usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa. 

Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é 

permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem 

causa por parte do Estado. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

40341/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 259.5.2017, p. DJE 12.6.2017) “REMESSA 

NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA 

APOSENTADA – LINCENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO. - TERMO A 

QUO. - DATA DA APOSENTADORIA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À 

CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO 

PELO IPCA-E - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Conforme entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de 

buscar indenização relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato 

da aposentadoria. 2. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio 

não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob 

pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 121052/2017 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 12.12.2017, p. DJE 19.12.2017) Vê-se, 

portanto, que o pedido do autor está em consonância com a jurisprudência 

mato-grossense, mesmo porque os documentos carreados com a inicial 

demonstram o efetivo exercício de serviço público e o prazo ininterrupto 

de 5 (cinco) anos, que não foi questionado pelo réu. Destaque-se, por fim, 

que, por ser o autor servidor municipal inativo, obviamente não poderia 

usufruir do benefício, fazendo, portanto, jus à indenização pecuniária 

pelos períodos de licença-prêmio não gozados. Quanto à base de cálculo 

das verbas, cumpre assinalar que, de acordo com a jurisprudência 

mato-grossense, as férias e a licença-prêmio não gozadas devem ser 

calculas conforme o salário percebido à época da aposentadoria, segundo 

se infere do julgado a seguir: “RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR 

PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – 

DATA DA APOSENTADORIA –BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA 

DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO. Por ser a conversão 

de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção 

monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor. A base de 

cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da 

aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da 

licença-prêmio e das férias não gozadas.” (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 46241/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.7.2017, p. no DJE 21.7.2017) 

Nesse raciocínio, as verbas deverão ser calculadas com base no salário 

percebido pelo servidor quando de sua aposentação. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, a fim 

de condenar o réu ao pagamento das férias não gozadas pelo servidor 

nos períodos de 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 mais o terço constitucional 

de 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, e a 

licença-prêmio dos períodos de 2002/2007 e 2007/2012, em valor a ser 

apurado quando da liquidação da sentença, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 
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de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno apenas a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, 

em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º 

e 3º e art. 86, parágrafo único, do CPC). De acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002380-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CAROLINA PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, REGINA CAROLINA PESSOA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer”, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, pessoas jurídicas de direito 

público, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça inicial, objetivando, fossem os réus compelidos 

a providenciarem-lhe vaga em uma UTI – Unidade de Terapia Intensiva, 

com urgência. O pedido veio instruído com diversos documentos. Instado a 

se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT emitiu o seu parecer 

(págs. 41-42). Houve indeferimento da liminar (págs. 43-44), não tendo 

havido interposição de recurso contra essa decisão. Na sequência a 

autora desiste do feito, tendo em vista que a pretensão foi disponibilizada 

administrativamente. Somente o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação. Intimados acerca do pedido de desistência, os requeridos 

foram favoráveis a pretensão. É a síntese do necessário. Decido. Diante 

da manifesta desistência da ação expressada na petição de pág. 47 e por 

não terem os requeridos demonstrado discordância com o pedido, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta a natureza 

da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional. Suspendo, 

porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos por ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se.
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REGINA CAROLINA PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, REGINA CAROLINA PESSOA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer”, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, pessoas jurídicas de direito 

público, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça inicial, objetivando, fossem os réus compelidos 

a providenciarem-lhe vaga em uma UTI – Unidade de Terapia Intensiva, 

com urgência. O pedido veio instruído com diversos documentos. Instado a 

se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT emitiu o seu parecer 

(págs. 41-42). Houve indeferimento da liminar (págs. 43-44), não tendo 

havido interposição de recurso contra essa decisão. Na sequência a 

autora desiste do feito, tendo em vista que a pretensão foi disponibilizada 

administrativamente. Somente o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação. Intimados acerca do pedido de desistência, os requeridos 

foram favoráveis a pretensão. É a síntese do necessário. Decido. Diante 

da manifesta desistência da ação expressada na petição de pág. 47 e por 

não terem os requeridos demonstrado discordância com o pedido, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta a natureza 

da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional. Suspendo, 

porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos por ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 294671 Nr: 14817-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARMINDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

JOÃO ARMINDO EVANGELISTA, qualificado nos autos, propôs “Execução 

de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da 

quantia de R$ 8.896,62 (oito mil oitocentos e noventa e seis reais e 

sessenta e dois centavos), referente às parcelas retroativas do benefício 

previdenciário concedido, bem como à importância de R$ 882,27 

(oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) concernente 

aos honorários advocatícios.

Devidamente intimado á se manifestar, o réu concorda com os valores 

executados, acarretando na homologação do cálculo de fls. 157 e, 

consequentemente, na expedição de Requisições de Pequeno Valor, 

exatamente como pleiteado.

As supracitadas requisições foram pagas, segundo se observa do 

documento de fls. 172-173. Em sequência, vem aos autos a parte 

exequente, requerer o arquivamento do processo, face ao cumprimento 

da sentença (fls.174).

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

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.: 253663 Nr: 12412-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KELI FEREIRA BRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRÍCIA SALGADO - 

OAB:13260 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...
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KELI FERREIRA BRANDINI, qualificada nos autos, propôs “Execução Por 

Quantia Certa” em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, igualmente 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

4.916,77 (quatro mil novecentos e dezesseis reais e setenta e sete 

centavos).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

declarada nula a planilha de cálculo fl. 234-v, bem como foi determinado 

juntar outra, o que ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, 

tendo o débito sido pago, mediante alvará de fl. 264.

Em sequência, foi intimada a parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

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.: 422174 Nr: 23155-24.2015.811.0002

 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: ELAINE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

presente ação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a requerente 

ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida 

(art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Várzea Grande-MT, 20 de abril de 2018. JONES 

GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 411566 Nr: 17515-40.2015.811.0002

 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: ANTONIETA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como 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.: 422174 Nr: 23155-24.2015.811.0002

 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: ELAINE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da sentença retificada, cujo 

teor segue transcrito: "(...)De acordo com as fichas financeiras trazidas 

com a inicial (fls. 21-39) e com a contestação (fls. 63-78), os valores 

decorrentes do enquadramento foram devidamente quitados pelo ente 

público municipal, não persistindo o pagamento de diferenças salariais, 

tampouco os aumentos conferidos pelas referidas leis complementares 

municipais. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados 

na presente ação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente 

ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida 

(art. 98, § 3º, do CPC).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se."

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003760-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 210594 Nr: 6192-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO & MARTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e tendo em vista o resultado parcial/negativo e/ou valor ínfimo 

constante no Recibo de Protocolamento, retro encartado, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Exequente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. (art. 40 da Lei nº 6.830/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 374423 Nr: 22626-39.2014.811.0002

 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: ROSINETE NUNES DE AZEVEDO, SANTINA ROBEIRO 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BELEEIRO SOUZA JUNIOR 

- OAB:18.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 451742 Nr: 12633-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250177 Nr: 9529-11.2010.811.0002

 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: FATIMA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/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.: 315578 Nr: 11905-62.2013.811.0002

 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: MARIA MEIRELES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO 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 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 394187 Nr: 7900-26.2015.811.0002

 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: JACY SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 369258 Nr: 18879-81.2014.811.0002

 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): ARIELZO DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 Vistos em correição.

Ao contador judicial para análise e atualização do débito.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 246624 Nr: 6768-07.2010.811.0002

 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: ILÁRIO LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Sobre a impugnação retro, manifeste-se a parte contraria, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 248392 Nr: 8051-65.2010.811.0002

 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: EUNICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250753 Nr: 10086-95.2010.811.0002

 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: MARTINHA HELENA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 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.: 255869 Nr: 14299-47.2010.811.0002

 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: SUELI LEMES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 582 de 606



 Cod. Proc.: 283229 Nr: 2069-02.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/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.: 294336 Nr: 14433-06.2012.811.0002

 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: BRIGIDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:11540-B/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.: 331879 Nr: 624-75.2014.811.0002

 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: TAMARA GOMES PEDROSO ROSA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332324 Nr: 1060-34.2014.811.0002

 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: MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:OAB/MT 9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335045 Nr: 3529-53.2014.811.0002

 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: ROSINEIDE MEDEIROS, KELLY PATRICIA DE CAMPOS 

CARVALHO

 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.

Nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 350112 Nr: 15916-03.2014.811.0002

 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: JAMIRA MARIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por JAMIRA MARIA 

ALMEIDA, para recebimento do crédito exequendo.

Ainda que devidamente citado, o Instituto Requerido deixou de oferecer 

Impugnação a Execução, e não se opôs aos cálculos apresentados pelo 

Autor, (fl. 123 verso).

 Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 121/122, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados efeitos, o valor 

exequendo de R$ 42.965,92 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta 

e cinco reais e noventa e dois centavos), em favor da exequente e ainda, 

R$ 4.296,59 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e 

nove centavos), a título de honorários advocatícios em favor do 

subscritor.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 385957 Nr: 2618-07.2015.811.0002

 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: Joari Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORDELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte REQUERENTE para 

manifestar no prazo legal acerca dos documentos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 414603 Nr: 19170-47.2015.811.0002

 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: BARTOLINA MARQUES DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos de fls. 56/57, na forma do art. 1.022, II, do Código 

de Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve omissão 

acerca do termo final do benefício concedido, bem como a data de início 

da incapacidade. Quanto ao início da incapacidade vejamos o seguinte 

julgado:“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 
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PERMANENTE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. 1. Os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à qualidade de 

segurado quando do início da incapacidade; o segundo, traduzido no 

cumprimento do período de carência, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária ou total e permanente para o trabalho, a 

teor dos artigos 42/47 e 59/63 da Lei 8.213/91. [...] 4. A data do início do 

auxílio doença fixada de acordo com o início da incapacidade, conforme 

laudo pericial e da conversão em aposentadoria por invalidez conforme 

sentença. [...] 6. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente 

p r o v i d o s .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 5 8 7 0 8 0 9 2 0 1 2 4 0 1 9 1 9 9  

0058708-09.2012.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 16/10/2015 

e-DJF1 P. 4448)”. Dessa forma, declaro, pois, que a parte dispositiva do 

quarto parágrafo de fl. 54 verso, passa a ter a seguinte redação:“Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: BARTOLINA 

MARQUES DE ANUNCIAÇÃO, portador do CPF nº. 991.361.121-00. 2. 

Filiação: Ilário de Anunciação e Ledoina Marques de Anunciação; 3. 

Benefício Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: maio de 

2016 (de acordo com o início da incapacidade, conforme laudo pericial); 5. 

Data final do benefício: 90 (noventa) dias ou até que seja comprovada a 

sua reabilitação; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias.”No 

mais, persiste a sentença tal como está lançada.P. R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 244963 Nr: 5503-67.2010.811.0002

 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: DORIOCAN SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Nos termos do artigo 534 e 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

executado, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 417723 Nr: 20857-59.2015.811.0002

 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: JOACYR SEBASTIÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - OAB:7.454-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifeste-se a parte requerente acerca da petição e documentos retro, no 

prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 438991 Nr: 6282-12.2016.811.0002

 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: PATRÍCIA LUANA AMORIM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610/MT, ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 19704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que, apesar de devidamente 

intimada, a parte requerente não apresentou os documentos solicitados.

Diante disso, por derradeiro, intime-se a parte autora, via mandado, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, em consequência ao abandono da 

causa (art. 485, III do CPC).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 449099 Nr: 11422-27.2016.811.0002

 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: DINALVA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON VICENTIN - 

OAB:16.416-OAB-MT, ERIKA BORGES SOLER - OAB:OAB/MT 17850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 493863 Nr: 10383-58.2017.811.0002

 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: BERNADETE LOPES DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial de restabelecimento do auxílio-doença a partir da próxima folha de 

pagamento, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de seis meses, sob 

pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Concedo ainda, 

com fundamento do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência, 

pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

imediato cumprimento.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros 

de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de 

cada obrigação.A correção monetária incidirá a partir do vencimento de 

cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ, que deverá ser calculada com base no IPCA (REsp 1270439/PR, Rel. 

Ministro Castro Meira, 1ª Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). 

Os juros da mora incidirão a partir da citação para as parcelas vencidas e 

deverão ser calculados pelos juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº 

9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09).Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de 

recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui 

buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).Em obediência aos termos do 

Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: (...)3. 

Benefício Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 

16/10/2014; 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da 

intimação da tutela concedida.Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para requerer o que de direito.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 396027 Nr: 9187-24.2015.811.0002

 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: MARISTELA BENEDITA DA COSTA MACHADO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:OAB/MT 6750-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 400912 Nr: 11830-52.2015.811.0002

 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: ZIRLEY MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:15773

 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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 406073 Nr: 14587-19.2015.811.0002

 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: ROBENILDO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN SARTORI DE LARA - 

OAB:19.810-O

 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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 370977 Nr: 20143-36.2014.811.0002

 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: ARACY GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/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.: 335399 Nr: 3877-71.2014.811.0002

 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: MOISES FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339999 Nr: 7962-03.2014.811.0002

 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: MIRIAN FATIMA MARTINS, LOURDES AQUINA DA 

SILVA, HELENA DE ARRUDA PEREIRA

 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.

Nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 333007 Nr: 1664-92.2014.811.0002

 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: MARIA SEBASTIANA DA SILVA PAULINO, VALDETE 

BARROS DA SILVA, CAROLINA DE ALMEIDA NETA, MARIA CONCEIÇÃO 

DE BARROS E SILVA, ANA AUXILIADORA DE BARROS, AMÁLIA LEITE DE 

BARROS NETA, AMALIA BARROS FERREIRA DA SILVA, LUCIO 

EUTÁQUIO DA SILVA, NICE LEITE LOZICH, CONCEIÇÃO EVANGELINA DE 

BARROS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773

 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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331133 Nr: 27421-25.2013.811.0002

 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: NELIO FLORES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 298614 Nr: 19166-15.2012.811.0002

 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: BENEDITA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE V. GRANDE- 

FUSVAG, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Para regular andamento do processo, à fl. 51, foi nomeado perito judicial, 

Dr. João Leopoldo Baçan.

 Às fls. 61/62, o perito apresentou proposta de honorários periciais.

 Diante do exposto, HOMOLOGO os honorários periciais, apresentado à fl. 
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61, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-los condizentes 

à realização dos trabalhos.

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, o pagamento dos honorários periciais fica sobre 

responsabilidade do Requerido, que deve antecipar 50% (cinquenta por 

cento) do valor para início da perícia, sendo o restante na entrega do 

laudo pericial.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 217325 Nr: 12705-66.2008.811.0002

 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: TAMASA ENGENHARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:OAB/MT 10320 B, JOAO DÁCIO ROLIM - OAB:822-A, LEONARDO 

JOSE DE AQUINO - OAB:9255, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 9246, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 272595 Nr: 14354-61.2011.811.0002

 AÇÃO: 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: MÔNICA HELENA GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.098 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MÔNICA HELENA 

GIRALDELLI em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE - DAE, para recebimento do crédito exequendo.

O Requerido apresentou impugnação à execução, fls. 139/145.

 Ao Contador Judicial para análise e atualização do débito, fl. 156.

 Intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo apresentado 

pelo contador judicial, a parte requerente concordou com os valores, fl. 

158, quanto ao requerido, transcorreu o prazo conforme certidão de fl. 

162.

 Diante do exposto, bem como, por inexistir óbice de natureza legal nos 

cálculos de fl. 156, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados 

efeitos em favor da parte Autora.

 SOLICITE-SE ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, em 

consonância ao art. 535, § 3º, II, do CPC, seja requisitado o pagamento do 

débito por meio de Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a 

solicitação da RPV com cópia das peças pertinentes. Fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do RPV à conta do respectivo 

crédito que deverá ser informado pelo requerente.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 49041 Nr: 3955-85.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GÁVEA, 

MARIA APARECIDA CARMO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ A. G. SABER - 

OAB:5692/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal sem que a parte Executada se 

manifestasse acerca da Restrição Judicial realizada nestes autos, apesar 

de devidamente intimada, via imprensa, certidão retro. Diante disso, 

impulsiono estes autos para intimar a parte EXEQUENTE, para requerer o 

que de direito. NADA MAIS. É o que cumpre a Gestora que esta subscreve 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 413696 Nr: 18740-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES DE SOUZA E ALVES LTDA - ME, 

MARIA ANDREIA MACIEL ALVES, GLEDSON JUNIOR GONÇALVES DE 

SOUZA, MARIA FLOR ACESSÓRIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO QUADROS DOS 

SANTOS - OAB:16.621/O/MT

 Vistos,

Manifeste-se a parte executada acerca da petição de fls. 49/51, no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 306450 Nr: 2240-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, Gercelene Fernandes Pinto - OAB:17034, maria 

madalena cerqueira de souza - OAB:22924, marlos raphael 

camargo silva - OAB:23105, rafaella lory da silva e silva - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por CLAUDISON 

RODRIGUES, para recebimento do crédito exequendo.

O executado apresentou impugnação à execução, fls. 35/39.

 Intimada, a parte requerente concordou com os valores apresentados 

pelo executado, fl. 42.

 Diante da concordância da parte Exequente, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fls. 39, HOMOLOGO para que surta 

seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 Assim, SOLICITE-SE ao Estado de Mato Grosso seja requisitado o 

pagamento do débito por meio de Requisição de Pequeno Valor, 

instruindo-se a solicitação da RPV com cópia das peças pertinentes.

 No caso de requisição de pequeno valor (RPV), o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de 2 (dois) meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do CPC/15).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 256696 Nr: 14503-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELINA MARIA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 223121 Nr: 3290-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Henrique Franco Godoy - 

OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

para recebimento do crédito exequendo, conforme certidão de Crédito 

Advocatício, fl. 29.

Embargos a Execução nº 14/2010 cód. 237518, julgado improcedente.

 Ao Contador Judicial para atualização do débito, fl. 118.

 Diante do exposto, bem como, por inexistir óbice de natureza legal nos 

cálculos de fl. 118, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados 

efeitos em favor da parte Autora.

 Assim, SOLICITE-SE ao Estado de Mato Grosso seja requisitado o 

pagamento do débito por meio de Requisição de Pequeno Valor, 

instruindo-se a solicitação da RPV com cópia das peças pertinentes. 

Fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do RPV à conta do 

respectivo crédito.

 No caso de requisição de pequeno valor (RPV), o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de 2 (dois) meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do CPC/15).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 275362 Nr: 18531-68.2011.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIRLEI SALETE PIASECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 254324 Nr: 21446-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA FESTA REPRESENTAÇÕES LTDA, 

FATIMA DO ROSÁRIO DIAS GONÇALVES NESELLO, José Nesello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:19506/O

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

manifestar-se restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento 

anexo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 309736 Nr: 5748-73.2013.811.0002

 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: C.M. CORADI ESTOFADOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E 

COLHÕES CUIABÁ LTDA, INDÚSTRIA COMÉRCIO ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057

 Vistos,etc.

Defiro o pedido de fl.2007.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 245057 Nr: 5587-68.2010.811.0002

 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: VITORINA MARQUES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte Requerente, através do seu patrono, para a 

apresentação do referido requerimento, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

Após, conclusos.

Int.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 485047 Nr: 5056-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ARAUJO DE LIMA, ROBSON 

KLEITON ESPINOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Romildo Araujo de Lima, Rg: 2527457-0 SEJUS MT 

Filiação: Valdomiro Feliciano de Lima e Marlene Miranda de Araújo, data de 

nascimento: 24/11/1997, brasileiro(a), natural de Água boa-MT, 

convivente, vaqueiro, Endereço: Rua Bh, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:OS RÉUS FORAM DENUNCIADOS NAS PENAS DO 

ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, 

COMBINADO COM O ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO 

ARTIGO 29, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, apenas em parte a denúncia para CONDENAR nas 

penas do art. 157, § 2º, II, do CP, ROMILDO ARAÚJO DE LIMA, brasileiro, 

filho de Valdomiro Feliciano de Lima e Marlene Miranda de Araújo, nascido 

aos 24/11/1997, natural de Água Boa/MT e ROBSON KLEITON ESPINOSA 

RODRIGUES, brasileiro, filho de Onério Ângelo Rodrigues e Maria Luzia 

Espinosa, nascido aos 30/12/1990, natural de Cáceres/MT.

I – DA PENA DE ROMILDO:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Não há nada nos autos sobre personalidade do Réu capaz de influenciar 

na aplicação da pena.

Cometeu o ato criminoso motivado por ganância, atraído pela possibilidade 

de ganho fácil.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 
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maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

uma faca, o que diminui muito a chance de defesa das vítimas, pois não se 

pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de uma 

pessoa armada com uma faca, eis que a própria declarou que, no 

momento que o Réu fez o gesto mostrando a faca na cintura, sentiu-se 

mais amedrontado e coagido.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

O Réu faz jus às atenuantes previstas no inciso I (menoridade relativa) e II, 

b (confissão), do art. 65 do CP, razão pena qual atenuo a pena em 06 

(seis) meses, restando, assim, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), remanescendo, assim, 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras 

causas modificadoras, torno-a definitiva devendo ser cumprida, 

inicialmente, em regime semiaberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 06 

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) 

dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

II – DA PENA DE ROBSON:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Não há nada nos autos sobre personalidade do Réu capaz de influenciar 

na aplicação da pena.

Cometeu o ato criminoso motivado por ganância, atraído pela possibilidade 

de ganho fácil.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

uma faca, o que diminui muito a chance de defesa das vítimas, pois não se 

pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de uma 

pessoa armada com uma faca, eis que a própria declarou que, no 

momento que o Réu fez o gesto mostrando a faca na cintura, sentiu-se 

mais amedrontado e coagido.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

O Réu faz jus à atenuante prevista no inciso II, b (confissão), do art. 65 do 

CP, razão pena qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando, assim, 

04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), remanescendo, assim, 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras 

causas modificadoras, torno-a definitiva devendo ser cumprida, 

inicialmente, em regime semiaberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 06 

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) 

dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Deixo de condenar os Réus ao pagamento das custas processuais em 

razão de serem defendidos pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de junho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 483076 Nr: 3742-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SALVADOR SUNIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO - PAGAMENTO DE CUSTAS

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Douglas Salvador Suniga, Rg: MT Filiação: Isac Suniga e 

Eliane Salvador, data de nascimento: 23/07/1995, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, solteiro(a), auxiliar de mecanico/aux de serralheiro, 

Endereço: Rua. Véu das Noivas, Qda. 30, Ao Lado do Lote 14, Bairro: 

Ouro Branco, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,44, dos quais 413,40 refere-se a custas e 

R$ 134,04 são relativos à taxa judiciária.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

O réu não foi encontrado no endereço constante dos autos (fls. 115/116). 

Realizada buscas no sistema SIEL/TRE esta restou infrutífera (fls. 117), 

assim, intime-se o réu da sentença de fls. 109/113 por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516138 Nr: 22331-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO FERNANDES LEAL BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/0, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10.201/O OAB/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IAGO FERNANDES LEAL BRUM, Cpf: 

04721873174, Rg: 24675318, Filiação: Simone Benedita dos Santos e 

Clarisvaldo dos Santos Brum, data de nascimento: 02/10/1995, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, assistente de palco. 

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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado IAGO FERNANDES LEAL BRUM pela 

prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 61, inciso II, 

alínea “h”, ambos do Código Penal (1º fato), em concurso formal (art. 70 

do CP) com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (2º 

fato), à pena de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato;CONDENO o réu, que foi defendido por Advogado 
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contratado, ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 

2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público e o 

condenado e, via DJE, a Defesa constituída.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 17 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

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.: 426042 Nr: 25179-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O

 Intimação para patrono do réu para informar a este cartório acerca do 

endereço das testemunhas arroladas as folhas 162, vez que os 

endereços estão incompletos.

 Rosana Maria de Assunção

 Laura Cristina da Conceição Jesus

Silvino Gregório da Silva

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222634 Nr: 2862-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ERNESTO AGERICO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO ERNESTO AGERICO DE LIMA, 

Cpf: 72888202115, Rg: 150659709, Filiação: Gonçalo Agerico de Lima e 

Ivone Borges de Lima, data de nascimento: 21/09/1988, brasileiro(a), 

natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a), aux administrativo, Telefone 65 

9 9957-3120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PARA PROCEDER A INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 15H00MIN, AS FLS. 180, BEM COMO PARA COMPARECIMENTO 

DO INTIMADO NA AUDIÊNCIA PARA SUA OITIVA.

Despacho/Decisão: Código: 222634VISTOS ETCO Réu apresentou Defesa 

Preliminar. Designo para o dia 0 06 de agosto de 2018, às 15h:00min, a 

audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas 

e interrogatório do réu.Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa do réu. (folhas 09 e 179). Intimem-se o réu para o 

interrogatório.Ciência ao MP e à Defensoria Pública.Cumpra-se.Várzea 

Grande, 10 de abril de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 19 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 231517 Nr: 11672-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CREUZA CARMEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 11672-07.2009.811.0002 – Código 231517

ESPÉCIE: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: CREUZA CARMEN DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA:

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREUZA CARMEN DA SILVA

FINALIDADE: Intimar a requerente para comparecer na CEJA, nos termos 

da decisão abaixo transcrita.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Indefiro o requerimento de renovação 

do processo de habilitação formulado pela autora às fls. 58/59-v, nos 

termos do disposto no Capítulo IV, Seção 6, artigo 764, §6° da CNGC/MT¹ 

c/c o art.197-C, §1º do ECA². Quanto à sugestão da equipe técnica, de 

inserção da requerente no programa de apadrinhamento, intimem-se a 

mesma a comparecer na CEJA. Decorrido o prazo recursal, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. 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 Fernandes Machado, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de julho de 2018.

Graziela Cristiane Juchem

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE ABREU PERIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000894-43 .2018 .8 .11 .0002 ;  AUTOR:  BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: APARECIDA DE ABREU 

PERIS Vistos. 1. Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 09/10/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 
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ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009433-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUILDE PAULINO DE ARAUJO - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009433-32.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: VANTUILDE 

PAULINO DE ARAUJO - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, uma vez 

que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para 

atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC). 2. Ouça o exequente, no 

prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC). 3. Apresentada 

impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se vista dos autos ao 

embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob pena de preclusão. 

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento 

antecipado ou designação de audiência). 5. Com fulcro no artigo 98 do 

CPC, defiro a gratuidade de justiça à embargante. 6. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S DE O SANTANA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000748-02.2018.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: S DE O SANTANA - ME Vistos. 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 09/10/2018, às 

15h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000744-62.2018.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Vistos. 1. 

Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 11/10/2018, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004610-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA BOTELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004610-15.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CARLOS CORREA BOTELHO Vistos. 1. Ciente da 

manifestação do autor em ID. 13441925. 2. Pois bem. Considerando o novo 

endereço do requerido informado nos autos, a fim de que o processo 

tenha seu regular prosseguimento, designo a audiência para tentativa de 

conciliação a ser realizada no dia 11/10/2018 às 15h:20min. 3. Expeça-se 
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o mandado de citação a ser cumprido no endereço informado pelo autor. 

4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007876-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (EXECUTADO)

CHOITI IEDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Cuiabá- MT, 19 de julho de 2018 Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, bem como, no mesmo prazo depositar a diligência do 

Oficial de Justiça no bairro Centro Sul em Várzea Grande, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. ADVERTÊNCIAS: Sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo 

Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330295 Nr: 26584-67.2013.811.0002

 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): VG BARCOS E MOTORES LTDA-ME, IVONICE 

BALBINO PEREIRA, IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos VG 

BARCOS E MOTORES LTDA – ME, IVONICE BALBINO PEREIRA e IVALDO 

RODRIGUES PEREIRA, qualificados nos autos, ao pagamento de 

R$-72.653,81 (setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 

oitenta e um centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC 

a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação. 12. Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).13. Ciência à 

Defensoria Pública Estadual.14. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com as baixas e cautelas necessárias.15. P. I. C.16. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353100 Nr: 18077-83.2014.811.0002

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENVANIA DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:16015

 10. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.11. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba honorária, que fixo no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do 

CPC.12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.13. P. I. C.14. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305650 Nr: 1356-90.2013.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 29. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, consolidando a posse e 

propriedade do bem ao autor, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda extrajudicial do bem e expedição de novo 

certificado do registro do veículo no nome do credor ou de terceiro 

indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 

911/69.30. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).31. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias.32. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306699 Nr: 2516-53.2013.811.0002

 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: PAULO ROGERIO FIGUEIREDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SOROCRED CFI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT - 12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:20.098/A, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:20.100/A

 33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.34. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.34. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313916 Nr: 10141-41.2013.811.0002

 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: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO FIGUEIREDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Expeça-se mandado de busca e apreensão no endereço indicado às 

fls. 92.

2. Cumpra-se com urgência, visto tratar-se de processo inserido na Meta 

2 do CNJ.

3. Após, manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que for necessário para o deslinde da ação.
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4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337062 Nr: 5427-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A, ORENILDO APARECIDO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORENILDO APARECIDO DE BRITO, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE 

- OAB:24.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE 

- OAB:24.538/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 7161

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor de 

ORENILDO APARECIDO DE BRITO, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

 2. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, aonde 

o autor ora executado, vem aos autos informar que houve o integral 

cumprimento do débito e pede a extinção do feito (fls. 96).

3. O requerido ora exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

depositados (fl. 103).

4. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 5. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos a serem transferidos na conta informada em fl. 103. Comunique-se a 

parte pessoalmente, por qualquer meio de comunicação, acerca da 

transferência realizada na conta do seu patrono.

7. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273136 Nr: 15981-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:25.136/DF

 Vistos.

1. Cumpra-se o item "2" da decisão de fls. 146.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 209978 Nr: 5721-66.2008.811.0002

 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: CELIO CORRÊA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 Vistos.

1. Ciente da manifestação de fls. 195.

2. Defiro o pedido de que todas as intimações e publicações sejam feitas 

exclusivamente em nome da Dra. Daniela Frata dos Santos - OAB/MT 

13.675, conforme requerido.

3. No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o autor 

manifeste-se nos autos acerca do requerimento formulado pelo requerido 

às fls. 191 (e cálculos às fls. 192/193), bem como comprovante de 

pagamento de depósito judicial às fls. 194.

4. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239219 Nr: 636-31.2010.811.0002

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMAO - 

OAB:16284

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523 do CPC, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 235462 Nr: 15407-48.2009.811.0002

 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: AUTO POSTO 14 BIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523 do CPC, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 
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que for necessário para o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328887 Nr: 25214-53.2013.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor (fls. 139/139-v), determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal 

como requerido às fls. 124/125 e 157, devendo a secretaria providenciar a 

anotações na autuação e registro do feito, inclusive quanto aos novos 

procuradores do autor.

2. No mais, tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, 

bem como o disposto no item "3" dos termos do acordo de fls. 144/148, 

defiro o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão no 

endereço indicado às fls. 162.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308956 Nr: 4941-53.2013.811.0002

 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: ISAAC DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523 do CPC, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 85200 Nr: 7151-58.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.CRED. MUTUO DOS COM. DE 

MED. PERFUMARIA E COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYDNEY PAULO FERREIRA SIMÃO, FÁBIO 

OLINDO FERREIRA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO A. VARGAS NUNES - 

OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido constante à fl. 213 e passo a realizar a averbação da 

restrição judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através do 

SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – 

RENAJUD, conforme extrato que ora se junta.

 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219339 Nr: 14827-52.2008.811.0002

 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: MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:11400/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523 do CPC, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378498 Nr: 25675-88.2014.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 33. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos.34. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.35. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias.36. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 64482 Nr: 698-81.2004.811.0002

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON DE AMARANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1056/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido pelo autor às 

fls. 108.

2. Compulsando os autos, verifico que a sentença prolatada às fls. 94/97 

determina a expedição de mandado para entrega, em 24 (vinte e quatro) 

horas, do bem ou do equivalente em dinheiro, ficando facultado ao autor, 

em caso de não recebimento, prosseguir nos próprios autos para haver o 

que lhe é de direito.

3. Assim, em atendimento ao comando judicial, postergo a análise do 

pedido de cumprimento de sentença para após o decurso do prazo para 

pagamento ou entrega da coisa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4. Expeça-se, pois, o competente mandado de intimação ao requerido para 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, entregue o bem objeto do litigio 

ou o seu equivalente em dinheiro.

5. Decorrido o prazo, manifeste-se o requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender necessário.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369516 Nr: 19073-81.2014.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HENRIQUE JORGE MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas T. Magalhães - 

OAB:14.827

 Vistos.

.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, tendo em vista que a contestação possui pedido revisional e, no 

contrato, encontram-se as taxas supracitadas, determino o arquivamento 

provisório do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior 

Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349761 Nr: 15654-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HENRIQUE JORGE MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - 

OAB:14827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, considerando a existência de referidas taxas junto ao contrato 

sub judice, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353409 Nr: 18303-88.2014.811.0002

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que o veículo dado em 

garantia foi devidamente apreendido e depositado em mãos dos autor, 

conforme certidão de fls. 65.

2. O requerido foi intimado a regularizar a representação processual, sob 

pena de desentranhamento da contestação juntada nos autos, conforme 

decisão de fls. 160, todavia, em razão de sua inércia, a defesa foi 

desentranhada e anexada na contracapa do feito.

3. Pois bem. Em análise à certidão de fls. 66/67, denota-se que o requerido 

não foi encontrado para citação. Desta feita, uma vez desentranhada a 

contestação em razão da ausência de procuração, necessário se faz a 

continuidade do feito no sentido de formar a triangularização processual.

4. Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que informe o 

atual endereço do requerido e, uma vez informado, determino à secretaria 

que expeça mandado para a citação, ressalvando-se, todavia, que já 

houve a apreensão do veículo.

5. Torno sem efeito a certidão de fls. 149 e a decisão de fls. 150.

6. Determino ainda, o desentranhamento da impugnação apresentada pela 

instituição financeira, eis que a mesma se tornou inócua diante da 

inexistência de contestação, anexando-a em pasta própria da secretaria 

juntamente com a contestação que se encontra na contracapa dos autos.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278025 Nr: 21621-84.2011.811.0002

 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: BV FINANCIAMENTO S/A-CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO REIS HNERIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1.Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV 

FINANCIAMENTO S.A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de BENILDO REIS HNERIQUE DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.
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2. Em petição de fls.85, o autor veio aos autos requerendo a desistência 

da ação.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302615 Nr: 23482-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FARICIO DA COSTA, RICARDO 

NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA FERREIA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a executada até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros da devedora, até o limite 

do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, considerando que a parte executada não possui 

relacionamento com qualquer instituição financeira, conforme extrato 

anexo, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens da parte 

devedora passíveis de penhora.

 3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente a manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo acima descrito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do 

CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352716 Nr: 17812-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Compulsando os autos verifico que à decisão de fls.48 determinava que 

não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença”.

2. Todavia, mesmo sem a tentativa de intimação do executado para 

realizar o pagamento voluntário, a secretaria de maneira equivocada 

retificou o registro da presente ação.

3. Pois bem, determino a retificação dos registros para que conste nos 

autos a fase de conhecimento.

4. No mais, intimem-se o autor a dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383159 Nr: 848-76.2015.811.0002

 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 BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE 

INFORMATICA E SEGURANÇA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario sergio marques - 

OAB:2157, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443, Oscar 

Luis Oliveira - OAB:5588

 Vistos.

..

1. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, intime-se os requeridos para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência 

do autor, consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 426988 Nr: 25674-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE APARECIDA GARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução proposta por BANCO HONDA S.A, em desfavor de CLEONICE 

APARECIDA GARCIA DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 68).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 408215 Nr: 15707-97.2015.811.0002

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO EVANGELISTA DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em 

desfavor de SERGIO EVANGELISTA DE LIMA FILHO, ambos qualificados, 

requerendo a apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça (fls.49).

 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção (fls.50/51).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422744 Nr: 23421-11.2015.811.0002

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA LOREN RAMOS GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, em desfavor de JESSICA LOREN RAMOS 

GIROTTO, ambos qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito 

nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça (fls.56).

 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção (fls.58/59).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276676 Nr: 20161-62.2011.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINÉIA ROSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:, 

MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pela parte autora, requerendo o 

cumprimento da sentença prolatada às fls. 93/94, com a intimação da 

requerida para pagamento em 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 523, 

§§ 1º e 3º do CPC, do valor de R$ 70.648,08 (setenta mil, seiscentos e 

quarenta e oito reais e oito centavos).

2. Pois bem. A sentença prolatada às fls. 93/94 (item 15) declarou 

rescindido o contrato de financiamento celebrado entre as partes e 

determinou a expedição do competente mandado de busca e apreensão.

3. Assim, deixo de acolher o pedido formulado às fls. 200, uma vez que 

não se trata de sentença condenatória em pecúnia.

4. Concedo o prazo de 5 (cinco) para que o autor manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito para o regular processamento do cumprimento 

de sentença, nos termos legais.

5. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente para que, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342044 Nr: 9565-14.2014.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA FIDELIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 41. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos, 

pelo que, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa.42. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias.43. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378025 Nr: 25319-93.2014.811.0002

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZE FREIRE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em 

desfavor de ELIZE FREIRE RODRIGUES, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.
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9. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280203 Nr: 24092-73.2011.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHZE INDUSTRIA C.P.P.R LTDA, SANDRA 

UHDRE ZEFERINO, SONIA UHDRE DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º do CPC), 

para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320944 Nr: 17346-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI BIBIANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Adilson de Arruda 

Moura - OAB:12749

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em desfavor de DANIELI BIBIANA DA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

(fls.88/89).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 6884 Nr: 765-22.1999.811.0002

 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): MARIA A. MACEDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em vista que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298171 Nr: 18679-45.2012.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291347 Nr: 11068-41.2012.811.0002

 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: GERVASIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 
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junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112827 Nr: 8477-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E MECÂNICA VM LTDA, ALBINO 

VASCONCELOS DE MENDONÇA, EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328465 Nr: 25500-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGREDIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens, com relação à empresa executada, 

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 art. 476 da CNGC, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência.

2. Outrossim, compulsando os autos, verifica-se que o executado Ataíde 

Manoel da Costa não fora citado, motivo pelo qual, indefiro os pedidos de 

fls. 114 com relação ao referido devedor.

3. 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 do executado.

 4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do 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.: 105772 Nr: 1882-67.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo BANCO 

SAFRA S/A em desfavor de ELIAS DA SILVA PAZETO.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, decorrido o prazo de pagamento espontâneo do débito, este 

não ocorreu. Assim, procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros 

da executada para garantia da dívida, conforme extrato de fls. 112.

3. A executada foi intimada para, querendo, apresentar impugnação à 

penhora realizada, manifestando às fls. 127 sua concordância com a 

penhora total do saldo devedor e consequente extinção e arquivamento da 

presente lide, em razão da satisfação do débito.

4. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 122/123 e determino a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, para a conta ali indicada.

5. Desta forma, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 6. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

7. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

8. P.R.I.

9. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278547 Nr: 22157-95.2011.811.0002

 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: WESLEY MARCIO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento espontâneo da condenação realizado pelo 

requerido, conforme comprovante de depósito às fls. 256.

2. Todavia, às fls. 257, o requerido alega que pagou a condenação com 

excesso, no valor de R$ 3.692,15 (três mil, seiscentos e noventa e dois 

reais e quinze centavos), de acordo com os cálculos de fls. 258.

3. Na sequência, a parte autora requer o cumprimento de sentença, 

oportunidade em que impugnou os cálculos apresentados pelo requerido 

às fls. 254 e 258, eis que não foram calculados os honorários de 

sucumbência e a multa prevista no parágrafo 6º, art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, respectivamente. Requer ainda o levantamento do valor 

depositado nos autos, ou, alternativamente, do valor incontroverso.

4. Dessa forma, determino o levantamento do valor incontroverso de R$ 

53.242,39 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e 

nove centavos), em favor do autor, na conta indicada às fls. 264, sendo 

que a liberação do referido valor não implicará em prejuízos para o 

requerido.

5. O autor deverá ser comunicando acerca da transferência realizada na 

conta de seu patrono.

6. No mais, considerando que o requerido compareceu aos autos de forma 

espontânea, determino a sua intimação para que se manifeste com relação 

ao valor remanescente de R$ 2.709,95 (dois mil, setecentos e nove reais e 

noventa e cinco centavos), de acordo com os cálculos apresentados às 

fls. 261/263.

7. Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

 8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 81547 Nr: 4024-15.2005.811.0002
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 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): DRACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA ME, FERNANDO MAURO ZILIANI, ATAIDE PEDRO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 113607 Nr: 9138-61.2007.811.0002

 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): DENIANE APARECIDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, VANESSA CASTILHA MANEZ - 

OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 220045 Nr: 286-77.2009.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA MARIA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253955 Nr: 12710-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.P. UTILLIDADE DOMESTICA LTDA ME, 

VANDERLEI MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:MT 13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279057 Nr: 22752-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): ROCHA E PIRES LTDA - ME (Construfacil), 

JOSE CARLOS HONORIO DIAS, ROSILEIA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281296 Nr: 25237-67.2011.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304331 Nr: 25321-34.2012.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS BATISTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330706 Nr: 27000-35.2013.811.0002

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 
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SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372076 Nr: 20952-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA PAULINA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375798 Nr: 23608-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387501 Nr: 3673-90.2015.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA DE FREITAS PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418348 Nr: 21189-26.2015.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431298 Nr: 1689-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS DE ARAUJO

 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. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437703 Nr: 5503-57.2016.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439892 Nr: 6745-51.2016.811.0002

 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 S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVITA FAUSTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387500 Nr: 3672-08.2015.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 115083 Nr: 10520-89.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAMA LUBRIFICANTES LTDA, SÉRGIO 

ANTONIO GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S S NETO - 

OAB:9.270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271360 Nr: 12122-76.2011.811.0002

 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): FERNANDA ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98964 Nr: 8490-18.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. DA ROCHA FREITAS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, LUCIO ROBERTO A. DOS REIS - OAB:6.710, MARCOS 

ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a dililencia do 

Oficial de Justiça no bairro Dom Aquino em Cuiabá, na conta eletronica do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98964 Nr: 8490-18.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. DA ROCHA FREITAS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, LUCIO ROBERTO A. DOS REIS - OAB:6.710, MARCOS 

ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a dililencia do 

Oficial de Justiça no bairro Dom Aquino em Cuiabá, na conta eletronica do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407032 Nr: 15145-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA FIGUEIRA LTDA, MIRNA DE CLEIDE 

MORENO RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, LAURIANE 

RODRIGUES ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a dililencia do 

Oficial de Justiça no bairro Centro em Cuiabá, na conta eletronica do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451751 Nr: 12636-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO QUIMICA IND E COM P QUIMICOS 

LTDA, JONAS FERREIRA CARNEIRO, ALAN CESAR FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro Centro em Várzea Grande, 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.: 435016 Nr: 4058-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CARLOS CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro Gloria em Várzea Grande, 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.: 207118 Nr: 3131-19.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a dililencia do 

Oficial de Justiça no bairro Cohab Dom Orlando em Varzea Grande, na 

conta eletronica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligencias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002696-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AUGUSTA DE ARRUDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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 

1002696-76.2018.8.11.0002; AUTOR: JOANA AUGUSTA DE ARRUDA 

RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Produção de Antecipada de Provas, promovida por JOANA AUGUSTA 

DE ARRUDA, em face de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, requerendo a exibição do documento 

consubstanciado na caderneta de poupança nº 61.605. 2. Recebo a 

emenda à inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 3. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação ou apresentar o documento informado na inicial, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 4. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 09/10/2018, às 

14h20min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 6. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

9. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 98 

do CPC. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE ABREU PERIS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000894-43 .2018 .8 .11 .0002 ;  AUTOR:  BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: APARECIDA DE ABREU 

PERIS Vistos. 1. Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 09/10/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S DE O SANTANA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000748-02.2018.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: S DE O SANTANA - ME Vistos. 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 09/10/2018, às 

15h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 

1000995-80.2018.8.11.0002; AUTOR: BRUNO SERGIO MEDEIROS RÉU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de ação Declaratória de 

Ilegalidade de Retenção de Salário com pedido de Tutela de Urgência c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, promovida por BRUNO SERGIO 

MEDEIROS, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz o autor que é cliente do requerido desde 

meados do ano de 2006, que na data de 08/02/2018 fora transferido para 

sua conta o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) e 

depositado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que tentou realizar o 

saque de tais valores, todavia constatou que sua conta encontrava-se 

bloqueada. 3. Assevera que se dirigiu à agência para verificar o ocorrido, 

sendo informado pela gerente Lidiane que o bloqueio havia sido realizado 

diretamente pela central pelo motivo código 408. Assevera ainda que não 

consegue acessar sua conta corrente, que possuía em torno de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) na conta. 4. Por esta razão, pugna pela 

concessão de tutela de urgência para que a parte requerida proceda ao 

desbloqueio da conta corrente 5620-7, agência 8436, que os valores 

sejam corrigidos pelos índices CGJ/MG acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento), sob pena de aplicação de multa diária. 5. O feito veio 

concluso. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de ação Declaratória de 

Ilegalidade de Retenção de Salário com pedido de Tutela de Urgência c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, promovida por BRUNO SERGIO 

MEDEIROS, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, conforme relatório acima. 7. 

Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 8. No 

caso dos autos, vejo que o autor não conseguiu demonstrar que a 

probabilidade do direito se faz presente. Ocorre que, não consta nos 

autos qualquer pedido formal à instituição financeira para que se 

procedesse ao desbloqueio, ou, até mesmo informasse os motivos que 

levaram a tal ato. Sendo que a simples afirmação de que procurou a 

gerente, não restou devidamente comprovada (protocolo). 9. Assim, não 

há como se aferir, neste momento processual, a plausibilidade do direito 

do autor. 10 Neste esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade 

do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de 

urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 11. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 12. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 13. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 11/10/2018, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 14. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 15. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 16. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 17. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 18. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000744-62.2018.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Vistos. 1. 

Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 11/10/2018, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000877-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

CAIQUE CARLLO DO CARMO REIS (TESTEMUNHA)

FERNANDO DE CARVALHO RAMALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000877-07.2018.8.11.0002; AUTOR: SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PAN S.A., BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação Revisional por 

Superendividamento c/c Tutela de Urgência, proposta por SÉRGIO 

OLIVEIRA GUIMARÃES, em face de BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PAN 

S.A, e Banco Itaú Consignado S/A, todos devidamente qualificados. 2. 

Aduz o requerente que firmou diversos contratos de empréstimo com as 

instituições financeiras ora requeridas, que resultam em um desconto 
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mensal de R$ 1.084,24 (mil oitenta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), sendo que sua renda bruta é R$ 1.108,87 (mil cento e oito reais 

e oitenta e sete centavos), assim, superior ao limite legal de 30% da sua 

renda mensal. 3. Por esta razão, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, objetivando a limitação em 30% dos descontos em conta 

corrente, referente ao valor dos créditos consignados. 4. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 5. Trata-se de ação Revisional 

por Superendividamento c/c Tutela de Urgência, proposta por SÉRGIO 

OLIVEIRA GUIMARÃES, em face de BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PAN 

S.A, e Banco Itaú Consignado S/A, conforme relatório acima. 6. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 7. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 8. Pois bem. 

Em se tratando de aposentado pelo INSS, os descontos relativos ao 

pagamento de empréstimos, financiamentos, concedidos por instituições 

financeiras, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, ficam 

limitados ao percentual de 35% ao valor do benefício, consoante 

estabelece o artigo 2º, § 2º, I, c/c artigo 6º da Lei nº 10.820/03, cuja 

redação foi alterada pela Lei nº 13.172/15. 9. Assim dispõe o artigo em 

comento: "Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: [...]” § 2o No 

momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação 

dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os 

seguintes limites: I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá 

exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, 

conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) 

destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas 

contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) a utilização com a 

finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” 10. No caso dos autos, 

o autor percebe remuneração bruta de R$ 1.131,82 (mil cento e trinta e um 

reais e oitenta e dois centavos), sendo descontados a titulo de 

consignações em folha os valores de R$ 311,98 (trezentos e onze reais e 

noventa e oito centavos), o que representa 27,56% (vinte e sete vírgula 

cinquenta e seis por cento) da sua renda e, descontado a titulo 

empréstimo de RMC o valor de R$ 55,44 (cinquenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), o que representa 4,89% (quatro vírgula 

oitenta e nove por cento) de sua renda líquida. 11. Desta feita, 

somando-se os valores descontados a titulo de empréstimos consignados 

em folha, temos a quantia de 32,45%, valores que efetivamente não 

superam o limite legal aplicável. 12. Consigno que a limitação prevista em 

lei é aplicada apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e 

não propriamente aos empréstimos com desconto em conta corrente. 13. 

Sobre o assunto, trago o recente precedente do Superior Tribunal de 

Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E 

DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO 

MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO 

RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO 

CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra 

legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao 

consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais 

vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. 

O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à 

dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos 

compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a 

autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade 

absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação 

contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o 

cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com 

terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A 

instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do 

cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os 

recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo 

próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, 

por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais 

acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o 

consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, 

como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, 

boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. 

Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de 

conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos 

Ferreira, acompanhando o relator,, por maioria, dar provimento ao recurso 

especial do BANCO DO BRASIL S/A para julgar improcedente o pedido 

inicial, e declarar prejudicado o recurso especial de ISAC GONÇALVES, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros 

Raul Araujo e Marco Buzzi, que negavam provimento a ambos os recursos 

especiais. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Sr. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira (Presidente) (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Brasília (DF), 29 de agosto de 2017(Data do Julgamento) 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.” 14. Dessa forma, por não 

conseguir vislumbrar, neste momento processual, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 15. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 16. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 17. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 11/10/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 18. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 19. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 20. Ressalto que o extenso 
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lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 21. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 22. Defiro a assistência judiciária gratuita ao autor, anote-se. 

23. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004610-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004610-15.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CARLOS CORREA BOTELHO Vistos. 1. Ciente da 

manifestação do autor em ID. 13441925. 2. Pois bem. Considerando o novo 

endereço do requerido informado nos autos, a fim de que o processo 

tenha seu regular prosseguimento, designo a audiência para tentativa de 

conciliação a ser realizada no dia 11/10/2018 às 15h:20min. 3. Expeça-se 

o mandado de citação a ser cumprido no endereço informado pelo autor. 

4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002360-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002360-09.2017.8.11.0002; AUTOR: DIVALDA ALVES PEREIRA RÉU: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, HONDA 

MERCANTIL POLLUX Vistos. 1. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, proposta por 

DIVALDA ALVES PEREIRA, em face de CONSORCIO NACIONAL HONDA 

S/A e MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(PLANETARIUM MOTOS), todos devidamente qualificados no processo. 2. 

Analisando o processo verifico que a Proposta de Adesão a Grupo de 

Consórcio de ID. 5878061 está parcialmente ilegível, o que inviabiliza a 

análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o documento citado na forma 

legível, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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